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وزنامه ای برای همه ر

در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

 اصفهان با ورود 8 شهید 
گین می شود گمنام عطرآ

روحانی در نشست خبری: 

ما همدلی و همراهی 
دولت و مجلس را 

می خواهیم        22

 دستاوردهای انتخابات با شکوه 
۷ اسفند        

از انتخابــات هفتــم اســفند، ده روز می گــذرد. در ایــن روز هــا 
تحلیل هــای مختلفــی از ســوی جریان هــای مختلــف سیاســی 
کــه نقطــه مشــترک آن حضــور شــگفت انگیز و  گرفــت  صــورت 
کــه در آن مــردم  بــا شــکوه مــردم در ایــن انتخابــات مهــم اســت 
بــرای حمایــت از والیــت، نماینــدگان خــود را بــرای مجلــس 
کــه  کردنــد؛ حضــوری  خبــرگان و شــورای اســامی  انتخــاب 
ــا  ــات متعــدد ب مقــام معظــم رهبــری در ماه هــای اخیــر در بیان
کار  کردنــد و  کیــد  دعــوت از مــردم و فعــاالن سیاســی بــر آن تا
کســانی   کــه بــه نظــام اســامی  نیــز  کــه حتــی   بــه آنجــا رســید 
گــروی اعتــای ایــران دارنــد، زمینه  ســاز  معتقــد نبــوده و دل در 
کــه همــه  اصلــی ایــن حضــور پرشــور شــدند و ایــن لبیکــی بــود 
و جهانیــان  گفتنــد  رهبرشــان  بــه  مومنــان  و  وطن دوســتان 
کردنــد. مــردم ایــران در جمعــه 7 اســفند نشــان  را متعجــب 
مشــکات  علی رغــم  و  دارنــد  دوســت  را  کشورشــان  دادنــد 
دشــمنان  سیاســی  و  فرهنگــی  تهاجمــات  و  کمبودهــا  و 
ــد، در  کــه در روز هــای اول انقــاب در صحنــه بودن همچنــان 
کیــان وطــن و نظــام اســامی  حمایــت و  صحنــه هســتند و از 
گذاشــتن یــک  کار را بــا پشــت ســر  پاســداری می کننــد و ایــن 
گذاشــتند و بــرگ زریــن دیگــری  بــه نمایــش  جمعــه پــرکار، 
بــه  را  اســفندماه  هفتــم  روز  و  افزودنــد  خــود  افتخــارات  بــر 
بــرای چندمین بــار  و تجلــی مردم ســاالری دینــی  روز شــکوه 
کردنــد و دو اصــل زیبــای مردم ســاالری دینــی را بــه  تبدیــل 
کشــیدند و دوســتان را خوشــحال و دشــمنان  خ جهانیــان  ر
کردنــد. مشــارکت 62 درصــدی واجدیــن شــرایط  را مایــوس 
کشــور اعــام رســمی  کــه وزارت  بــرای رأی دادن در انتخابــات 
 نمــود نشــان از وحــدت، انســجام، شــور و نشــاط ملــی و پیونــد 
بــه  کــه  اســامی  دارد  نظــام  و  والیــت  بــا  مــردم  گسســتنی  نا
کشــور می توانــد مســیر پیشــرفت را بــه ســرعت تــا  پشــتوانه آن 
گرفتــن بــر قله هــای عــزت و افتخــار بــا اطمینــان و اعتمــاد  قــرار 
کنــد و بــه قــدرت اول منطقــه تبدیــل  بــه ایــن قــدرت ملــی طــی 

شــود ...
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 3 متهم پرونده نفتی
 به اعدام محکوم شدند

نفت تهران 0 - ذوب آهن 1؛ برد یونانی در تختی

کشاورزی: معاون وزیر جهاد 

معرفی فیلم »من سالوادور نیستم«

  همزمان با برگزاری مراسم ویژه روز درختکاری
برنامه »هر هفته، چند افتتاح« به ایستگاه هجدهم رسید

هفته  »هر  برنامه های  سری  از  برنامه  هجدهمین  با  همزمان 
چند افتتاح« در منطقه 5 شهرداری، مراسم ویژه روز درختکاری 

اصفهان نیز در سپاهان شهر برگزار شد. 
اصفهان  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
افتتاح«  برنامه های »هر هفته، چند  از سری  برنامه  هجدهمین 
اختصاص  درختکاری  روز  مراسم  و   5 منطقه  پروژه های  به  که 
شهردار  اسامی،  شورای  مجلس  نایب رییس  حضور  با  داشت، 
اصفهان، رییس و اعضای شورای اسامی شهر، مدیران شهری 

مردم منطقه و اصحاب رسانه برگزار شد.
میزبان  هجدهم  ایستگاه  در  افتتاح«  چند  هفته،  »هر  برنامه 
اسامی  شورای  مجلس  نایب رییس  ابوترابی فرد،  حجت االسام 

کرد. که در مراسم ویژه روز درختکاری در اصفهان شرکت  بود 
همچنین عملیات خط انتقال هوشمند آب از زاینده رود به پارک 
کوهستانی صفه با هزینه ای بالغ بر 56 میلیارد ریال تکمیل شد و 

امروز به بهره برداری رسید.
پطرس  خواجه  خیابان های  پیاده روسازی  عمرانی  عملیات 
خاقانی، رودکی، حدفاصل خیابان وحید تا سهروردی، بلوار میرزا 
کوچک خان و احداث پیاده روهای سپاهان شهر با هزینه ای بالغ 

بر 10 میلیارد ریال نیز امروز در منطقه 5 افتتاح شد.
خیابان سازی بلوارهای قائم و بهمن سپاهان شهر و ساماندهی و 
اجرای زهکش بلوار بعثت نیز با هزینه ای بالغ بر 42 میلیارد ریال 

گرفت. تکمیل شد و در اختیار مردم قرار 
جایگاهی  و  قبول  قابل  شهری  مدیریت  دارای  اصفهان    

فاخر است
جمله  از  اصفهان  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  نایب رییس 
با  قبول  قابل  شهری  مدیریت  دارای  که  است  کانشهرهایی 

جایگاهی فاخر است.
سید  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
در  درختکاری  روز  مراسم  حاشیه  در  ابوترابی فرد  محمدحسن 
به  مقدس  دفاع  عرصه  در  اصفهان  استان  کرد:  اظهار  اصفهان 
ملی  اقتصاد  عرصه  در  و  درخشیده  پیشرو  و  پیشگام  یك  عنوان 
نیز به عنوان استانی صنعتی و نماد هنر ایرانی همواره جزو مفاخر 

ارزشمند ایران اسامی بوده است.
انسجام  و  ملی  نماد وحدت  اصفهان،  استان  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت  در  استان  این  امیدوارم  کرد:  تصریح  است،  اسامی 
و  پیشگام  همیشه  درختان  کاشت  و  سبز  فضای  خلق  و  شهری 
بلند 230  اندازه و قامت  کاشت 230 هزار نهال در  پیشرو باشد؛ 
فراروی  را  راهی  مقدس  دفاع  و  انقاب  مقام  عالی  شهید  هزار 
همه مردان و مدیران شهری ایران می گشاید تا به محیط زیست 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی ادامه داد: حرکت 
بنیان  شهر  این  در  درخت  نذر  عنوان  تحت  که  هم  ارزشمندی 
اصفهانی  مردان  و  زنان  که  دارد  ارزشمندی  پیام  شده،  نهاده 
و  زیبا  کاری  به  حاجت  برآمدن  صورت  در  و  کرده  نذر  می توانند 
کاشت نهالی  کار  که آن  کنند  نیکو مورد رضای خداوند اقدام 

در دل خاك برای زیبا شدن محیط زیست و 
سامت شهروندان اصفهانی است.

مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جایگاه  ایران  اساسی  قانون  در  شهری 
اساسی  قانونی  طبق  افزود:  دارد،  فاخری 
با  روستاها  و  شهرها  اسامی  شوراهای 
که  می گیرند  شکل  مردم  اراده  و  انتخاب 
را  شهرداران  شهری،  شایسته  مدیران 

کار آنان نظارت می کنند. انتخاب و بر 
اصفهان  شهر  اسامی  شورای  گفت:  وی 
موقعیت  از  اسامی  ارزش های  بر  تکیه  با 
که برای  فاخری برخوردار است و شهرداری 
شهر  یك  خلق  در  شده   انتخاب  شهر  این 

نمونه قدم های بلندی برداشته  است.
شهردار  حرکت  کرد:  کید  تا اسامی  شورای  مجلس  نایب رییس 
کاشت 230 هزار نهال به یاد  و اعضای شورای شهر اصفهان در 

شهدای انقاب اسامی، بسیار سازنده است.
درختکاری  روز  ویژه  مراسم  حاشیه  در  اصفهان  شهردار    

کرد مطرح 
کالنشهرها در راستای  لزوم توجه به توزیع متوازن جمعیت در 

سیاست های ابالغی رهبر انقالب
مقام  سوی  از  اباغی  سیاست های  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
متوازن  توزیع  برای  گفت:  جمعیت  خصوص  در  رهبری  معظم 
جمعیت باید برنامه ریزی های شهری، منطقه ای و ملی از سوی 
گام  کشور رو به پیشرفت  مدیران به صورت همدالنه آماده شود تا 

بردارد.
دکتر  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
درختکاری  روز  ویژه  مراسم  حاشیه  در  جمالی نژاد  مهدی 
پارك  به  زاینده رود  آب  هوشمند  انتقال  افتتاح  همچنین  و 
هجدهمین  قالب  در  که   5 منطقه  پروژه های  و  صفه  کوهستانی 
شد  برگزار  افتتاح«  چند  هفته،  »هر  برنامه های  سری  از  برنامه 
در  اصفهان  شهرداری  که  اقداماتی  کنار  در  امسال  کرد:  اظهار 
ع درختکاری نیز وارد شد  حوزه های مختلف انجام داد، در موضو
کار  که برای مرحله نخست، ورودی های شهر اصفهان در دستور 

گرفت. قرار 
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان همزمان با هفته درختکاری 
کرد  در مناطق مختلف چندین برنامه و جشن درختکاری برگزار 
اقوام مختلف اصفهان، امسال در مراسم  کرد: نسل ها و  تصریح 
آموزشی  برنامه های  آن  کنار  در  و  کردند  شرکت  درختکاری  روز 
مختلف  گونه های  با  مردم  تا  شد  اجرا  نمایشگاهی  و  کارگاهی 

گیاهی آشنا شوند.
شهردار اصفهان ادامه داد: 230 هزار اصله نهال به یاد 230 هزار 
سبز  دوباره  »الله ها  عنوان  تحت  نیز  انقاب  گلگون کفن  شهید 

کاشته شد. می شوند« بین مردم توزیع و 
پنج  منطقه  افتتاحیه  پروژه های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  زاینده رود  آب  هوشمند  انتقال  ح  طر کرد:  اضافه  شهرداری 
کوهستانی صفه با هزینه ای بالغ بر 56 میلیارد ریال امروز به  پارك 

بهره برداری رسید.
و  ساماندهی  به  ادامه  در  جمالی نژاد 
پیاده روسازی های سطح منطقه پنج اشاره 
پیاده روسازی های  همچنین  افزود:  و  کرد 
خواجه  خان،  کوچك  میرزا خیابان های 
خیابان  شمالی  ضلع  خاقانی،  پطرس، 
با  سپاهان شهر  پیاده روهای  و  رودکی 
به  ریال  میلیارد    10 بر  بالغ  هزینه ای 

بهره برداری رسید.
اشاره  با  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
سال   59 در  بزرگ  شهرهای  اینکه  به 
این  تبعات  افزود:  شده اند،  بیمار  اخیر 
آب  ک،  خا هوا،  آلودگی های   بیماری 
حاشیه نشینی مهاجرت،  نامتوازن،   رشد 

کوچک است. ترافیک و صدها چالش بزرگ و 
درمان  به  نیاز  کانشهرها  بیماری  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
این  پاسخگوی  مقطعی  مسکن های  دیگر  که  چرا  دارد؛  قطعی 

بیماری نیست.
وی با اشاره به سیاست های اباغی از سوی مقام معظم رهبری 
بالندگی  پویایی،  ارتقا،  کرد:  خاطرنشان  جمعیت  خصوص  در 
ازدواج  موانع  رفع  و  باروری  خ  نر افزایش  جمعیت،  جوانی  و 
تحکیم  حاملگی،  زمان  در  مادران  برای  تسهیات  اختصاص 
بنیان خانواده، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی، ارتقای امید 
به زندگی و فرهنگ سازی تکریم سالمندان از جمله سیاست های 

اباغی مقام معظم رهبری است.
جمعیت  جغرافیایی  فضای  بازتوزیع  کرد:  اظهار  جمالی نژاد 
کید بر تامین آب، حفظ جمعیت  متناسب با ظرفیت زیستی با تا
مدیریت  کم،  کم ترا مناطق  در  جمعیتی  کز  مرا ایجاد  و  روستاها 
کلی جمعیت از  ج، هماهنگ با سیاست  مهاجرت به داخل و خار

دیگر سیاست های اباغی مقام معظم رهبری است.
که تنها زیرگذر، روگذر، فرهنگسرا و  گر قرار باشد  ا وی ادامه داد: 
باشیم  نداشته  توجه  جمعیت  متوازن  توزیع  به  اما  بسازیم،   ...

شهر اصفهان برابر با استان اصفهان می شود.
طبق  جمعیت  متوازن  توزیع  برای  کرد:  کید  تا اصفهان  شهردار 
برنامه ریزی های  باید  رهبری،  معظم  مقام  اباغی  سیاست های 
و  استانی  شهری،  مدیران  سوی  از  ملی  و  منطقه ای  شهری، 
داشته  پیشرفته  کشوری  تا  شود  آماده  همدالنه  صورت  به   ملی 

باشیم.
کمربند سبز در  گفت: ایجاد  کرد و  کمربند سبز اشاره  وی به ایجاد 

اطراف شهرها از توسعه بی رویه جلوگیری می کند.
تجویز  هوا  کیفی  ارتقای  برای  کرد:  تصریح  جمالی نژاد 
که  گرفته شود؛ چرا  سیاست های مقام معظم رهبری، باید جدی 

کنیم، آیندگان ما را نخواهند بخشید. گر قصور  ا
و  است  بوده  باغ شهر  اصفهان،  بوم شهر  کرد:  خاطرنشان  وی 

باغستان های اصفهان همیشه زبانزد بوده اند.
حاضر  حال  سیاست  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
ادامه  است،  سبز  فضای  حجمی  توسعه  شهری  مدیریت 

درختکاری  سمت  به  کاری  چمن  از  شهرداری  رویکرد  داد: 
انجام چمن کاری  عرصه های  در  درختکاری  البته   رفته؛ 

 می شود.
جاریه  صدقه  بکارد،  درختی  کس  هر  اینکه   به  اشاره  با  وی 
کرد: نذر درخت، ابتکاری به جا بوده  محسوب می شود، اضافه 
که سال های سال آینده خوبی را در دنیا و آخرت برای افراد  است 

نوید می دهد.

  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
گرفته است لوده کننده هوا قرار  کز آ اصفهان در محاصره مرا

متأسفانه  امروز  گفت:  اصفهان  شهر  اسامی  شورای  رییس 
کز  که روزی باغ شهر به حساب می آمده، در محاصره مرا اصفهانی 
گذشته گرفته و از همین رو نیاز دارد همانند   آلوده کننده هوا قرار 

درختان جان دوباره ای به تنفس آن بدهند.
رضا  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
افتتاح  روز درختکاری و همچنین  امینی در حاشیه مراسم ویژه 
و  صفه  کوهستانی  پارك  به  زاینده رود  آب  هوشمند  انتقال 
سری  از  برنامه  هجدهمین  قالب  در  که   5 منطقه  پروژه های 
کاشت  برنامه های »هر هفته، چند افتتاح« برگزار شد، با اشاره به 
انقاب  گلگون کفن  230 هزار اصله نهال به یاد 230 هزار شهید 
کنار اینکه یاد و خاطره شهدای 8 سال  کرد: این حرکت در  اظهار 
نگه می دارد، فضای معنوی شهر  زنده  را  اصفهان  دفاع مقدس 
گسترش و انتشار فرهنگ ایثار و شهادت  کرده و در  گین  را عطرآ

تأثیرات بسیاری دارد.
از  و  خداوندی  جلوه های  از  یکی  درخت  اینکه  بیان  با  وی 
طبیعت  در  زندگی  و  مرگ  که  می آید  حساب  به  معاد  نمادهای 
را به نمایش می گذارد، ادامه داد: یکی از جلوه های موثر درخت 
کاهش آلودگی و  مصارف زیست محیطی آن و تأثیرات مثبت در 

کسیژن به هواست. تزریق ا
امروز  کرد:  بیان  اصفهان  شهر  اسامی  شورای  رییس 
در  می آمده  حساب  به  باغ شهر  روزی  که  اصفهانی  متأسفانه 
نیاز  رو  همین  از  و  گرفته  قرار  هوا  آلوده کننده  کز  مرا محاصره 
آن تنفس  به  دوباره ای  جان  درختان  گذشته،  همانند   دارد 

 بدهند.
که با  کودکی فرزندانمان را آموزش دهیم  وی افزود: باید از سنین 
کارهای خود  طبیعت انس داشته باشند و این مسئله را سرلوحه 
این حرکت  این فرهنگ عمومی،  کردن  نهادینه  با  تا  قرار دهند 

فرهنگی در زندگی آن ها نهادینه شود.
برنامه   1400 اصفهان  برنامه  و   95 سال  بودجه  در  گفت:  امینی 
در  شده  سعی  و  گرفته  نظر  در  درختکاری  مسئله  برای  ویژه ای 
صورت  فعالیت هایی  شهر،  سبز  فضای  سرانه  ارتقای  راستای 

گیرد.
که از آلودگی رنج می برد و  کرد: اصفهان سال هاست  وی اضافه 
تأثیرات بسیاری داشته  زاینده رود  اثرات زیست محیطی خشکی 
کمتر  که باید با یک سری فعالیت های مستمر این اثرات مخرب 

شود.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

اصفهان دارای مدیریت شهری قابل قبول و جایگاهی فاخر است

ادامه  در صفحه



دستاوردهای انتخابات با شکوه 
۷ اسفندماه                        

ادامه از صفحه یک: 
و  علــوم  از  بعضــی  در  ملــت  ایســتادگی  بــا  اینکــه  کمــا 
ــت و  ــی اس ــن الملل ــای بی ــون از قدرت ه کن ــم ا ــون، ه فن
ــش  ــه نق ــگان ب ــرار دارد و هم ــی  ق ــک رقم ــای ی در رده ه
در  و  دارنــد  اســامی  اعتــراف  جمهــوری  تعیین کننــده 
ایــران  دیــدن  بــدون  المللــی  بیــن  مــوارد  از  بســیاری 

کــرد.  نخواهنــد  حاصــل  نتیجــه ای 
 مــردم بــا حضــور ارزشــمند خــود بــار دیگــر بــا رهبــر معظــم 
بــه نظــام جمهــوری  کردنــد و  انقــاب اســامی  بیعــت 
به ویــژه  مســئوالن،  گفتنــد.  آری  اســامی  ایــران 
گرایــش و عقیــده ای بایــد بــه ایــن  منتخبــان ملــت بــا هــر 
کــه ایــن حضــور بــا شــکوه بــار آنــان را  کننــد  نکتــه توجــه 
که شــاید  کــرده و ایــن ســنگینی بــه قدری اســت  ســنگین 
بــه ایــن زودی هــا و بــه ایــن ســادگی ها نتواننــد از عهــده 
آن برآینــد. بــه فرمــوده رهبــر معظــم بــرای پاســخگویی 
گســترده مــردم، نماینــدگان  بــه ایــن مشــارکت و حضــور 
در  صادقانــه  اســامی  بایــد  شــورای  مجلــس  منتخــب 
چالش هــای  از  و  گمارنــد  همــت  مــردم  بــه  خدمــت 
جناحــی و حواشــی بــی ارزش و بی اســاس به جــد پرهیــز  
کننــد  و بــه نابســامانی ها و تبعیض هــای جامعــه توجــه 
بردارنــد.  قــدم  محرومیت هــا  کــردن  برطــرف  بــرای  و 
مشــکات  حــل  بــه  پرداختــن  ع  موضــو ایــن  راهــکار 
راهگشــا قوانیــن  تصویــب  طریــق  از  مــردم   روزمــره  
بــر اجــرای درســت و صحیــح  نظــارت جــدی و قاطــع 
گــون و  گونا کشــور در زمینه هــای  راه رشــد  قوانیــن در 
فراهــم آوردن لــوازم عــزت و بزرگــی آنــان در تعامــات 

اســت. جهانــی 

سرمقاله 

درخواست شاهزاده های سعودی 
از اسراییل درباره ایران

بــا  خــود  متعــدد  دیدارهــای  در  ســعودی  مقامــات 
هیــچ  فلســطین  مســئله  دربــاره  اســراییلی،  ســران 
بــرای  مهــم  مســئله  و  نمی دهنــد  نشــان  کنشــی  وا
ایــران  بــا  آنــان جلــب حمایــت اســراییل در مبــارزه 

اســت.
کانــال  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
کــه  کــرد  10 اســراییل در برنامــه شــبانه خــود تاییــد 
مقامــات  از  یکــی  ریاســت  بــا  عالی رتبــه  هیئــت 
کــرده  سرشــناس ایــن رژیــم بــه تازگــی از ریــاض دیــدار 

اســت.
کــرد: ایــن ماقــات اولیــن  کیــد  ایــن شــبکه در ادامــه تا
دیــدار مقامــات ایــن رژیــم از عربســتان نبــوده؛ بلکــه 
تعــداد زیــادی از ایــن دیدارهــا بــه تازگــی انجــام شــده 
اســت؛ امــا بــه دلیــل سانســور خبــری ارتــش اســراییل 
ع  صحبــت از محتــوای دیدارهــا و اهــداف آن ممنــو

 است.
ســلمان  ملــک  کــه  کــرد  بیــان  اســراییل   10  کانــال 
پادشــاه ســعودی و شــاهزاده های اطــراف او از روابــط 
حــد  تــا  امــا  نیســتند؛  شرمســار  اســراییل  بــا  جــاری 
ممکــن می خواهنــد ایــن روابــط را بــه ظاهــر محــدود 

نشــان دهنــد.
کانــال، مقامــات اســراییل در ایجــاد  گفتــه ایــن  بــه 
کشــورهای عربــی، از جملــه  روابــط دوســتانه بــا ســایر 
و  بوده انــد  موفــق  فــارس  خلیــج  حــوزه  کشــورهای 

ایــن روابــط را بســیار خــوب توصیــف می کننــد.
صهیونیســتی  کانــال  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
کــه برخــی از شــاهزاده های ســعودی در  کــرد  فــاش 
که  گفته اند  دیدارهای دوجانبه به رهبران اســراییل 
اهمیتــی بــه اقدامــات رژیــم اشــغالگر قــدس در قبــال 
فلســطینیان نمی دهنــد و مســئله مهم تــر بــرای آنــان 
 حمایــت اســراییل از عربســتان در مقابلــه بــا ایــران 

است.

اعالم نظر آیت اهلل یزدی 
درباره استعفای یک عضو خبرگان 

به نفع ایشان 
ــی  ــتعفای بعض ــون اس ــایعاتی پیرام ــر ش ــای اخی در روزه
خبــرگان  پنجــم  مجلــس  در  مــردم  منتخــب  افــراد  از 
رهبــری بــه منظــور راهیابــی نفــر هفدهــم لیســت تهــران 
آیــت اهلل یــزدی بــه مجلــس خبــرگان، منتشــر  یعنــی 
کــه بــه نظــر می رســد بــا ایــن توضیــح معظــم  شــده بــود 
پایــان موضــوع  ایــن  پیرامــون  مطروحــه  مــوارد   لــه، 

 یابد. 
بــا  گاه    لحظاتــی پیــش در طــی تمــاس یــک منبــع آ
ک و اعــام نظــر آیــت اهلل یــزدی دربــاره مطالــب  تابنــا
از  برخــی  اســتعفای  دربــاره  رســانه ها  در  شــده  ح  مطــر
لــه  معظــم  نظــر  خبــرگان،  مجلــس  منتخــب  آقایــان 

می شــود. منتشــر  کاســت  و  کــم  بــدون 
پیــرو تمــاس یــک منبــع مطلــع و نزدیــک بــه آیــت اهلل 
یــزدی ایشــان در خصــوص احتمــال اســتعفای برخــی 
از آقایــان بــه منظــور راهیابــی معظــم لــه بــه مجلــس 
خبــرگان پنجــم موکــدا تصریــح کردنــد: من بــه هیچ وجه 
راضــی نبــوده و نیســتم و هیــچ فــردی از طــرف اینجانــب 
نتیجــه  مــن  و  کنــد  رایزنــی  نبایــد  خصــوص  ایــن  در 
کــه اعــام شــده اســت قبــول دارم.  انتخابــات خبــرگان را 
در روزهــای اخیــر شــایعاتی پیرامــون اســتعفا بعضــی از 
افــراد منتخــب مــردم در مجلــس پنجــم خبــرگان رهبری 
ــا ایــن توضیــح  کــه بــه نظــر می رســد ب منتشــر شــده بــود 
 معظــم لــه، مــوارد مطروحه پیرامــون این موضــوع پایان

 یابد.آفتاب

اخبار سیاسی 

روحانی در نشست خبری: 
ما همدلی و همراهی 

دولت و مجلس رامی خواهیم       
کیــد بــر اینکــه مــا دولــت همــدل   رییــس جمهــور بــا تا
و همــراه مجلــس و مجلــس همــراه و همــدل دولــت 
را  دولــت  تابــع  مجلــس  مــا  گفــت:  می خواهیــم، 

نداریــم. دولــت  تابــع  مجلــس  و  نمی خواهیــم 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خبــر آنایــن  گــزارش  بــه 
خبــری  نشســت  در  روحانــی  حســن  حجت االســام 
و  داخلــی  خبرنــگاران  بــا  خــود  دیــروز  بعدازظهــر 
گفــت:  خارجــی بــا اشــاره بــه روزهــای پایانــی ســال 
بــه اعتقــاد مــن ســال 94 یــک ســال تاریخــی و بــه 
یــاد ماندنــی بــرای ملــت ایــران اســت. از آغــاز ســال 
کــه طلیعــه آن تعامــل ســازنده بــا جهــان بــود و اولیــن 
قــدم مهــم در توافــق هســته ای در لــوزان و بعــد بــه 23 
کــه روز توافــق هســته ای میــان ایــران  تیرمــاه رســیدیم 

بــود. و 5+1 
وی ادامــه داد: در 29 تیرمــاه تمــام قطع نامه هایــی 
کــه علیــه ایــران در ســازمان ملــل و شــورای امنیــت 
بــه تصویــب رســیده بــود، لغــو شــد و شــرایط ایــران 
کــه از نــگاه  آن هــا امنیــت را بــه  کشــوری  بــه عنــوان 
مهمــی  شــد  کشــور  بــه  تبدیــل  انداختــه،  مخاطــره 
ــم  ــایل مه ــورد مس ــی در م ــل جهان ــه تعام ــر ب ــه حاض ک

جهــان اســت.
رییــس جمهــور بــه 24 آذر و جلســه شــورای حــکام 
علیــه  شــورا  ایــن  مصوبــه   12 گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
کــه آن هــا  ایــران در ایــن روز لغــو شــد و پــی ام دی 
ســخن  نظامــی  احتمالــی  برنامــه  عنــوان  بــه  آن  از 
کــرد  اعــام  می گفتنــد، بســته شــد و شــورای حــکام 
گذشــته بســته و نــگاه جدیــدی بــه آینــده  کــه نــگاه 
تمــام  لغــو  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  اســت.  شــده  آغــاز 
تحریم هــای اقتصــادی مرتبــط بــا فعالیــت هســته ای 
نیــز کــرد: در هفتــم اســفند   در 26 آذر خاطــر نشــان 
 آن افتخــار تاریخــی بــرای ملــت ایــران رقــم خــورد. در 
ــت  ــه نظــام و دول هفتــم اســفند، مــردم اعتمادشــان ب
ــد و جهــان را  ــای صنــدوق آرا آمدن ــد و پ را نشــان دادن
ــار دیگــر بــه شــگفتی وا داشــتند و پایه هــای نظــام را  ب

کردنــد. گذشــته مســتحکم  بیــش از 
کیــد براینکــه دولــت تمــام تــوان خــود را بــرای  وی بــا تا
گرفــت  کار  برگــزاری انتخابــات ســالم و شــکوهمند بــه 
ــرآورده نشــده  کــرد: شــاید برخــی از انتظــارات ب اظهــار 
باشــد؛ امــا دولــت از زمــان ثبــت نــام نامزدهــا تــا پایــان 
کــرد تــا تمــام  انتخابــات، شــب آرامــی نداشــت و ســعی 
ــدا  ــد در عصــه رقابــت حضــور پی ــه می توانن ک ــرادی  اف

کننــد، بیشــتر و بیشــتر شــوند. 
کردیــم در  رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا تــاش 
حــد توانمــان بــا حفــظ آرامــش رقابــت را بــه رقابــت 
کاندیداهــا  همــه  از  گفــت:  برســانیم،  کثــری  حدا
تاییــد  بــه  صاحتیشــان  کــه  کاندیداهایــی  به ویــژه 
را  خــود  مســایل  قانــون  چارچــوب  در  امــا  نرســید، 
کردنــد، تشــکر می کنــم. ایــن امــر نشــان از  پیگیــری 
غ سیاســی مــردم ایــران در عرصــه رقابــت دارد.  بلــو
هنرمنــدان  مراجــع،  معظــم،  رهبــر  از  روحانــی 
دانشــگاهیان تــا تمــام فرهیختــگان و بــزرگان سیاســی 
کــه بــا پیــام کتبــی و صوتــی مــردم را تشــویق بــه حضــور 
گفــت: جــا دارد از  ــرد و  ک ــد، تشــکر  کردن ــات  در انتخاب
تمــام نیروهــای مســلح، اعــم از ارتــش و ســپاه و نیروی 
کــه  انتطامــی  و نیــز دســتگاه های امنیتــی و اطاعاتــی 
کشــور در طــول ســال تــاش می کننــد و  بــرای امنیــت 
کشــور امنــی را در معــرض دیــد جهانیــان قــرار دادنــد 
امنیــت  لحــاظ  از  کشــورهای منطقــه  کــه در سراســر 
کنــم.  سپاســگزاری  نمی کنیــد،  پیــدا  ایــران  مشــابه 
کمــال آرامــش پــای صنــدوق رای آمدنــد و بــا  مــردم در 
کیــد بــر اینکــه مهم تریــن  اعتمــاد رای دادنــد. وی بــا تا
مســئله نــگاه اعتمــادی مــردم بــه صنــدوق و تغییــر از 
راه صنــدوق اســت، ادامــه داد:  مــردم مــا میانــه روی را 
کــه مــردم در 92  کردنــد و راهــی  برگزیــده و انتخــاب 

ــد.  ــد، همــان مســیر را ادامــه دادن کردن ــات  انتخاب
دولــت  خواســت  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــور  رییــس 
نهاد هــا  تمــام  میــان  بیشــتر  همراهــی  و  همــکاری 
را  دولــت  تابــع  مجلــس  مــا  کــرد:  اظهــار  اســت، 
نمی خواهیــم و مجلــس تابــع دولــت نداریــم. مجلــس 
کنــار هــم و البتــه تابــع اصــول و اهــداف  و دو لــت در 
مشــترک هســتند. مــا دولــت همــدل و همــراه مجلــس 
و بالعکــس می خواهیــم. مجلــس جــای خــاص خــود 
ــا  ــون اساســی تبییــن شــده اســت. م ــه در قان ک را دارد 
از  بیــش  دهــم  مجلــس  بــا  روابطمــان  می خواهیــم 

مجلــس نهــم باشــد.

رییس جمهور:

  موافقت مجلس با دو فوریت 
ح تمدید قانون برنامه پنجم  طر

توسعه تا پایان سال 95
ح  ــر ــت ط ــردم در خانــه ملــت بــا دو فوری ــدگان م نماین
مهلــت اجــرای قانــون برنامــه پنجــم توســعه موافقــت 
ــه  ح ب کــه در صــورت تصویــب نهایــی ایــن طــر ــد  کردن

مــدت یکســال دیگــر تمدیــد خواهــد شــد.
ملــت خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش   بــه 
نماینــدگان در نشســت علنــی دیــروز )یکشــنبه، 16 
اســفندماه( مجلس شــورای اســامی  در جریان بررســی 
ح مهلــت اجــرای قانــون برنامــه پنجــم  دو فوریــت طــر
توســعه در خــال اصــاح مــاده 235 قانــون برنامــه 
ح بــا 159 رأی  پنجــم توســعه بــا دو فوریــت ایــن طــر
موافــق، 11 رأی مخالــف و 4 رأی ممتنــع از مجمــوع 

کردنــد. 207 نماینــده حاضــر موافقــت 
بــه  بیشــتر  بررســی  بــرای  ح  طــر ایــن  اســت  گفتنــی 
مجلــس  محاســبات  و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون 
کــه پــس از تصویــب نهایــی در مجلــس  ارجــاع شــد 
بــرای یکســال دیگــر، یعنــی تــا پایــان ســال 95 برنامــه 

پنجــم توســعه تمدیــد خواهــد شــد.

مجلس

گفــت: حکــم بابــک زنجانــی   ســخنگوی قــوه قضاییــه 
کمــه شــدند  کــه در پرونــده نفتــی محا و دو متهــم دیگــر 
در دادگاه بــدوی صــادر شــده و دادگاه ایــن ســه متهــم را 

مفســد فــی االرض تشــخیص داده اســت.
گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین  بــه 
و  نــود  در  یکشــنبه  روز  اژه ای  محســنی  غامحســین 
بــدوی  دادگاه  افــزود:  خــود  خبــری  نشســت   ســومین 
کــرده و همچنیــن   ایــن ســه متهــم را بــه اعــدام محکــوم 
کــه همــان شــرکت ملــی  کی را  بــه شــا رد مــال مربــوط 
نفــت ایــران اســت، اعــام و بــه جــزای نقــدی معــادل 

کــرده اســت.  یــک چهــارم پولشــویی محکــوم 
 حکم پرونده ارزی به زودی صادر می شود

و  شــده  تمــام  نیــز  ارزی  پرونــده  کمــه  محا گفــت:  وی 
می شــود. صــادر  حکــم  بــه زودی 

و  حسابرســی  اســاس  بــر  گفــت:  اژه ای  محســنی 
کارشناســی در ایــن پرونــده، 181 میلیــارد تومــان درآمــد 

اســت. شــده  بــرآورد  نامشــروع 
ســخنگوی قــوه قضاییــه افــزود: ایــن پرونــده 10 متهــم 
کــه بــه زودی حکــم آن هــا صــادر می شــود؛ حکــم  دارد 
شــش نفــر از ایــن متهمــان بــه صــورت حضــوری و حکــم 

ــه صــورت غیابــی صــادر  ــد، ب کــه فــراری بودن چهــار نفــر 
شــده اســت. 

مردم در پرونده شاندیز به حق خود می رسند
گفــت:  ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره پرونــده شــاندیز 
کــه در اســتان خراســان رضــوی تشــکیل شــده و  ســتادی 
از تهــران پشــتیبانی می شــد، بــا اختیاراتــی هیئــت مدیــره 
کردنــد. هیئــت مدیــره جدیــد انتخــاب شــده  را تفویــض 
و شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی بــرای اتمــام پــروژه 

کردنــد. اعــام آمادگــی 
ــد، ایــن پــروژه  ــا اعــام ســرمایه گذاری جدی وی افــزود: ب
خــود  بــه حــق  مــردم  و  ادامــه  را  خــود  کار  نحــوی  بــه 

می رســند.
کیفرخواســت بــرای تعــدادی از متهمــان   صــدور 

پرونــده 3 هــزار میلیــاردی 
پرونــده  متهمــان  دربــاره  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
ــدادی از  ــرای تع ــت: ب گف ــز  ــی نی ــارد تومان ــزار میلی ــه ه س
ــه 46 نفــر از  کیفرخواســت صــادر شــده؛ از جمل متهمــان 
کارشــان در  بانــک صــادرات و مدیــر عامــل ســابق بانــک 
دادگاه تمــام شــده و بــه زودی در ایــن هفتــه یــا هفتــه 

آینــده حکــم آن هــا صــادر می شــود.

قیمت دیه در سال آینده 190 میلیون تومان است
قانــون  اســاس  بــر  افــزود:  قضاییــه  قــوه  اول   معــاون 
ــال  ــرای س ــه را ب ــت دی ــت قیم ــف اس ــه موظ ــوه قضایی ق
کــه در جلســه مســئوالن  کنــد. بــا بررســی هایی  بعــد اعــام 
گــزارش  عالــی قــوه قضاییــه در هفتــه گذشــته برگــزار شــد، 
دادنــد بــا توجــه بــه تــورم، مبلــغ دیــه 190 میلیــون تومــان 
در ماه هــای غیرحــرام اعــام شــد و در ماه هــای حــرام 

یــک ســوم بــه ایــن مبلــغ اضافــه می شــود.
 تشکیل 206 پرونده تخلفاتی در انتخابات

کــه  ســوالی  بــه  پاســخ  در  قضاییــه  قــوه  اول  معــاون 
گرفتــه  انتخابــات صــورت  فــروش رأی در  آیــا خریــد و 
شــده تشــکیل  کشــور  در  انتخابــات  تخلــف  پرونــده   و 

کنــون 206 پرونــده  گفــت: بــر اســاس آخریــن اخبــار، تا
کشــور تشــکیل شــده؛ امــا هنــوز اطاعــات  تخلفاتــی در 
کوچــک در راســتای تخلفــات انتخاباتــی بــه  پنــج اســتان 

دســت مــا نرســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تخلفــات انتخاباتــی از انتخابــات 
کمتــر شــده اســت، ادامــه داد: بایــد  گذشــته  ســال های 
تــا  برســد؛  مــا  دســت  بــه  اســتان  پنــج  ایــن  اطاعــات 
تخلفــات  شــدن  کمتــر  درخصــوص  بررســی  زمــان  آن 

گیــرد. صــورت  انتخاباتــی 
 درباره دادن پول به حزب اعتدال و توسعه

معــاون اول قــوه قضاییــه همچنیــن در پاســخ بــه ســوال 
ــه نوبخــت، دبیــر  کــه ب ــا صحــت دارد  کــه آی ــگاری  خبرن
حــزب اعتــدال و توســعه صــد میلیــون تومــان پــول داده 
ع از ســوی نماینــدگان مجلــس  شــده و اینکــه ایــن موضــو
کنــون  ع مربــوط بــه ا گفــت: ایــن موضــو اعــام شــده، 
نیســت و چنیــن چیــزی بــوده؛ امــا بــه شــخص نوبخــت 
پــول را نداده انــد؛ بلکــه بــه حــزب داده انــد و مدت هــا 

کــرده بــود. کمــک  پیــش فــردی 
مــورد  دادگســتری  در  آن  گــزارش  کــرد:  تصریــح  وی 
گرفــت و پرونــده مختومــه شــد و بــرای  رســیدگی قــرار 

ایرنــا اســت.  نشــده  کســی جرمــی  احــراز 

سخنگوی قوه قضاییه:

3 متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند

دفــاع  دوران  گمنــام  شــهید  هشــت  مطهــر  پیکــر  تشــییع 
ــا روز شــهادت حضــرت  مقــدس، روز 23 اســفند و همزمــان ب

کــرد. گیــن خواهــد  زهــرا)س( فضــای اســتان را عطــر آ
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  و  گــزارش  بــه 
تبلیغــات اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 

اســتان اصفهــان، ســردار شــیروانیان بــا اشــاره 
بــه تاثیــر خــون شــهدا بــر اقتــدار و امنیــت نظــام 
فضــای  گفــت:  اســامی  ایــران  جمهــوری  
اســتان اصفهــان، بــا ورود پیکــر مطهــر هشــت 
شــهادت  ایــام  مناســبت  بــه  گمنــام  شــهید 
گیــن  عطرآ زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت 
کنــون 349  تا داد:  ادامــه  وی  شــد.  خواهــد 

تدفیــن  اصفهــان  اســتان  نقطــه   114 در  گمنــام  شــهید 
روز 23  در  نیــز  ایــن هشــت شــهید  پیکــر مطهــر  شــده اند. 
اســفند مصــادف بــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه)س( 
ــز، »زواره« از  ــتان نطن ــع شهرس ــادرود« از تواب ــهرهای »ب در ش
توابــع شهرســتان اردســتان، »یزدانشــهر« از توابــع شهرســتان 
کاشــان  نجف آبــاد  و »کامــو وچــوگان« از توابــع شهرســتان 

تشــییع و تدفیــن خواهنــد شــد.

کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس   مدیــر 
ــا برنامه ریــزی بنیــاد حفــظ  کــرد: ب اســتان اصفهــان تصریــح 
ــد ســابق در ویژه برنامه هــای  ــار، زمینــه حضــور شــهدا مانن آث
کــز فرهنگــی اصفهــان و  بــا شــهدا در مســاجد و مرا بیعــت 
ســردار  اســت.  شــده  پیش بینــی  اســتان  شهرســتان های 
هشــت  ایــن  مشــخصات  دربــاره  شــیروانیان 
گفــت: 2 شــهید »عملیــات محــرم« و  شــهید 
 تفحــص شــده در منطقــه عملیاتــی شــرهانی 
تشــییع  بــادرود  شــهر  در  26ســاله  و   19
می شــوند. 2 شــهید دیگــر مربــوط بــه همیــن 
عملیــات، تفحــص شــده در منطقــه شــرهانی 
21 و 25 ســاله نیــز مــورد اســتقبال مــردم زواره 
و دو شــهید »عملیــات محــرم« تفحــص شــده در منطقــه 
تپــه ورودی محلــه  عملیاتــی شــرهانی، 22 و 23ســاله در 
چوگان تدفین خواهند شــد. همچنین یک شــهید 27 ســاله 
 »عملیــات خیبــر« تفحــص شــده در منطقــه جزایــر مجنــون

بــه همــراه یــک شــهید 17 ســاله »عملیــات محــرم«، تفحــص 
تشــییع  یزدانشــهر  در  شــرهانی  در منطقــه عملیاتــی  شــده 

می شــود.      

در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(
گین می شود گمنام عطرآ  اصفهان با ورود 8 شهید 

کانــال جدیــد جاسوســی و نفــوذ در  ــا  تنهــا راه مقابلــه ب
اســت  ایرانــی  شــهروندان  مراقبــت  و  توجــه   Tایــران
کــه حریــم خصوصــی خــود را در اختیــار چنیــن پــروژه 

زیرکانــه ای قــرار ندهنــد.
نیـــوز  ازجــام  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 

همــکاری  پســابرجامی  بــا  فضــای  در 
جدیــدی  پــروژه  انگلیــس،  و  آمریــکا 
بــرای جاسوســی و نفــوذ در ایــران آغــاز 
لس آنجلــس  از  کــه  پــروژه ای  شــد؛ 
تبلیــغ  لنــدن  در  و   هدایــت  

می شود.
یــک ســازمان بــه ظاهــر غیرانتفاعــی 

لس آنجلــس  از  آزاد«  اینترنــت  »پیشــتازان  نــام  بــا 
ماهــواره ای  کانــال  ایــران  مــردم  بــرای  آمریــکا 
ــا از طریــق آن وارد حریــم  کــرده ت ــدازی  جدیــدی راه ان
رایانــه ای  سیســتم های  و  ایرانــی  خانواده هــای 

شــود. ایرانیــان 
کانال توشه چیست؟

بهانه هــای  بــه  اســت  قــرار  ماهــواره ای  کانــال  ایــن 

محتــوای  بــا  ویدیوهایــی  و...  تفریحــی  و  آموزشــی 
دهــد. قــرار  خــود  شــبکه  روی  جــذاب 

ح از آمریــکا  »مهــدی یحیی نــژاد«، بنیانگــذار ایــن طــر
می گویــد: »توشــه، یــک بســتر جدیــد توزیــع محتــوای 

اینترنتــی و دیجیتالــی اســت.«
کاربــران می خواهــد برنامه هــای ایــن  وی از 
 USB ــا اســتفاده از کننــد و ب شــبکه را ضبــط 
سیســتم های  بــه  ارتباطــی  کابل هــای  یــا 
خــود  لپ تاپ هــای  یــا  منــزل  رایانــه ای 

کننــد. منتقــل 
بخوانیــد:  دقــت  بــه  را  گفته هــا  ایــن 
کانــال توشــه  »کاربــران مــا تنهــا الزم اســت بــه 
کننــد و آن را بــه لپ تــاپ  برونــد؛ ویدیوهــا را ضبــط 
کــه مــا  کننــد و تمــام آن فایل هایــی را  خــود منتقــل 
 برایشــان فرســتادیم و در آن ویدیــو مخفــی شــده اند

کنند.« باز 
کاربــران ایرانــی بــا ایــن اقــدام بــه راحتــی تمــام  در واقــع 
کاری خــود را در اختیــار افــرادی  اطاعــات شــخصی و 

در لس آنجلــس قــرار داده انــد.

کشــور از برگــزاری مرحلــه دوم انتخابــات مجلــس در یکــی  ســخنگوی وزارت 
کیمیــای  گــزارش  از دو تاریــخ 27 فروردیــن یــا 10 اردیبهشــت 95 خبــر داد. بــه 
گفــت: ایــن دو  وطــن، بــه نقــل از ایســنا حســینعلی امیــری بــا اعــام ایــن خبــر 
تاریــخ بــه شــورای نگهبــان پیشــنهاد شــده اســت و جلســاتی در حــال برگــزاری 
اطاع رســانی  مــردم  بــه  انتخابــات  دقیــق  زمــان  شــدن  قطعــی  بــا  اســت؛ 
مجلــس  انتخابــات  دوم  مرحلــه  برگــزاری  فرآینــد  تبییــن  بــا  وی  می شــود. 
انتخابــات  در  کســانی می تواننــد  ایــن مرحلــه،  در  اســامی  افــزود:   شــورای 
کــه در مرحلــه نخســت در همــان حوزه هــای انتخابیــه رای داده  کننــد  شــرکت 

باشــند.
کــه در مرحلــه اول رای نــداده باشــند  کســانی  امیــری ادامــه داد: همچنیــن 
کننــد. وی همچنیــن از تشــکیل مجلــس  می تواننــد در انتخابــات شــرکت 
گفــت: بــرای مرحلــه  کشــور  دهــم در 7 خــرداد 95 خبــر داد. ســخنگوی وزارت 
اســامی،  تعرفــه جدیــد چــاپ می شــود و  انتخابــات مجلــس شــورای  دوم 

تعرفه هــای مرحلــه اول بــه هیــچ عنــوان بــرای مرحلــه دوم قابــل اســتفاده 
نیســت.

و  بــود  اســتان  هــر  بــه  مربــوط  رای  تعرفــه  اول،  مرحلــه  در  افــزود:  امیــری 
قــرار  صندوق هــا  داخــل  در  و  صورت جلســه   هــم  باقی مانــده  تعرفه هــای 
کــه بــر  کنیــم  داده شــد؛ بنابرایــن بایــد بــرای مرحلــه دوم، تعرفــه جدیــد چــاپ 

همیــن اســاس در حــال بــرآورد واجــدان شــرایط مرحلــه دوم هســتیم.
کرســی  کــرد:  انتخابــات مرحلــه دوم در 21 اســتان و بــرای 69  وی تصریــح 

باقی مانــده مجلــس شــورای اســامی  دوره دهــم برگــزار خواهــد شــد.
تبلیغــات هماننــد  بــه  از جملــه مربــوط  احــکام مرحلــه دوم  گفــت:   امیــری 
مرحلــه اول خواهــد بــود؛ یعنــی نامزدهــا یــک هفتــه فرصــت تبلیغــات خواهنــد 

داشــت و 24 ســاعت قبــل از رای گیــری ایــن فرصــت بــه پایــان می رســد.
کشــور بــا اشــاره بــه فرآینــد بررســی شــکایت نامزدهــا در  ســخنگوی وزارت 
گفــت: مــاده 68 قانــون انتخابــات در ایــن بــاره تکلیــف را روشــن  مرحلــه اول 

حوزه هــای  کــز  مرا اجرایــی  هیئت هــای  عهــده  بــر  کار  ایــن  و  اســت  کــرده 
کثــر طــی هفــت روز از تاریــخ  گــر شــکایتی واصــل شــد حدا انتخابیــه اســت؛ ا
شــکایت، در جلســه مشــترک هیئــت اجرایــی و نظــارت حــوزه انتخابیــه بــه آن 
گــر هیئــت اجرایــی پــس از بررســی شــکایت  گفــت: ا رســیدگی می شــود. وی 
کــه امــور انتخابــات در یــک یــا چنــد شــعبه از حالــت  بــه ایــن نتیجــه برســد 
ج شــده اســت، بــا تاییــد هیئــت نظــارت انتخابــات، آرای آن یــک  عــادی خــار
ــر نباشــند، باطــل  ــات موث کــه در سرنوشــت انتخاب ــا چنــد شــعبه در صورتــی  ی
کــه ابطــال همــه یــا قســمتی از  اعــام می شــوند. امیــری افــزود:  در صورتــی 
آرای یــک یــا چنــد شــعبه اخــذ رای در تغییــر سرنوشــت انتخابــات موثــر باشــد، 
ج اســت و تصمیم گیــری در  ع دیگــر از تصمیــم هیئــت اجرایــی خــار ایــن موضــو
کنــون  ایــن بــاره بــا شــورای نگهبــان قانــون اساســی خواهــد بــود. وی افــزود:  تا
ع بــه مرحلــه تصمیــم شــورای نگهبــان برســد  گزارشــی مبنــی بــر اینکــه موضــو

اعــام نشــده اســت.

کشور: سخنگوی وزارت 

زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات

کــه  کــرد: خودروهایــی  فرمانــده نیــروی انتظامــی  اعــام 
نگرانــی  و ســبب  کــرده  ایجــاد مزاحمــت  مــردم  بــرای 
حکــم  بــا  نــوروزی  تعطیــات  از  بعــد  تــا  شــوند  آن هــا 

می شــوند. توقیــف  قضایــی 
کیمیــای وطــن، ســردار حســین اشــتری، روز  گــزارش  بــه 
یکشــنبه در حاشــیه همایــش سراســری روســا و مدیــران 
پلیــس راهــور ناجــا در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
از  پــس  و  تعطیــات  در  نــوروزی  قــرارگاه  راه انــدازی 
از  باقی مانــده  روز  چنــد  در  گفــت:  نــوروزی  تعطیــات 
ســال بــا همــکاری همکارانمــان در ناجــا و مــردم، برنامــه 
کرده ایــم و بــه خانواده هــا بــرای  خوبــی را پیش بینــی 
چهارشــنبه آخــر ســال توصیــه می شــود تــا نــکات ایمنــی 
کنتــرل و نظــارت  را مراعــات و بــر عملکــرد فرزنــدان خــود 

ــند. ــته باش داش

وی بــا بیــان اینکــه بــا افــرادی که مــواد محترقه آســیب زا 
کننــد، طبــق نظــر قانونــی برخــورد قانونــی  تولیــد و توزیــع 
گفــت: ایــن افــراد ماحظــه آرامــش و آســایش  می شــود، 
مــردم را بایــد مدنظــر قــرار دهنــد و در برنامــه چهارشــنبه 
آخــر ســال بــا اجــرای برنامه هایشــان، آرامــش مــردم را 
ــا هــر حرکتــی  ــون ب ــر اســاس قان ــه ب ک ــد ؛چــرا  برهــم نزنن
کــه از آن هــا ســر بزنــد و ســبب ســلب آرامــش مــردم بشــود 

برخــورد قضایــی صــورت می گیــرد.
کننــد، طبــق  کــه تخلــف  کســانی  کــرد:  کیــد  اشــتری تا
قانــون جــرم محســوب شــده و بــا هماهنگــی قضایــی 
برخــورد الزم بعــد از تعطیــات انجــام خواهــد شــد؛ بــر این 
کاری انجــام شــود تــا آرامــش مــردم و رفــت  اســاس نبایــد 

کنــد. و آمــد مــردم را بــا مشــکل مواجــه 
اینکــه مــردم  بــه  انتظامــی  بــا اشــاره  نیــروی  فرمانــده 

کیــد  تا باشــند،  داشــته  عــادی  و  طبیعــی  حالــت  بایــد 
کــرد: در بزرگراه هــا و اتوبان هــا حــرکات خــاف انجــام 
کــه همــکاران مــا برخــورد الزم را بــا آن هــا  ندهنــد؛ چــرا 
خواهنــد داشــت؛ چهارشــنبه آخــر ســال بــرای خانواده هــا 
نگران کننــده اســت و آســیب هایی را بــه برخــی از افــراد 
کــه چنــد  ــه همیــن ترتیــب مایــل هســتیم  ــرده. ب ک وارد 
روز باقــی مانــده از ســال بــه خوبــی بگــذرد و ورود به ســال 

95 بــا آرامــش همــراه باشــد.
کــه در  نــوروز از ســکنه خالــی  وی افــزود: در شــهرهایی 
ســرقت  از  جلوگیــری  بــرای  مــا  مامــوران  می شــود، 
ــم و  کرده ای گشــت های خــود را اضافــه  حضــور داشــته و 
ــود ــکوک ب ــه مش ک ــد  کردن ــاهده  ــی را مش ــردم  حرک ــر م گ  ا

کشــور آمــاده پاســخگویی  کــه در سراســر  ســریع بــا 110 
اســت، تمــاس بگیرنــد.

کرد: سردار اشتری اعالم 

با عوامل مواد محترقه آسیب زا برخورد می شود

کــه  گفــت: داوطلبانــی  کشــور  مشــاور عالــی رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش 
کنکــور 95 ثبت نــام نکرده انــد، می  تواننــد از فــردا 17 تــا  در مهلــت مقــرر در 
پنج شــنبه 20 اســفند بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش بــرای ثبت نــام 
کیمیــای وطــن، حســین توکلــی، مشــاور عالــی  گــزارش  کننــد. بــه  خــود اقــدام 
ــا اشــاره بــه ثبت نــام 823 هــزار و  کشــور  ب رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش 
گفــت: اطاعــات ثبت نامــی  542 داوطلــب در آزمــون سراســری ســال 1395 
کــه در مهلــت مقــرر بــرای ثبت نــام  کننــده در ایــن آزمــون   داوطلبــان ثبت نــام 
 94 اســفند   20 پنج شــنبه  تــا  اســفند   17 دوشــنبه  فــردا  از  کرده انــد،  اقــدام 
بــر روی ســایت ســازمان ســنجش قــرار می گیــرد. توکلــی ادامــه داد: تمــام 
کننــده در ایــن آزمــون، می بایــد در مهلــت اعــام شــده  داوطلبــان ثبت نــام 

کــرده و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه  بــه ســایت ســازمان ســنجش مراجعــه 
اطاعــات  کنتــرل  و  مشــاهده  بــه  نســبت  موجــود  اطاعیه هــای  و  راهنمــا 
کننــد.  ثبت نامــی  مبــادرت و در صــورت تمایــل اطاعــات خــود را ویرایــش 
کشــور اظهــار داشــت: بــه  مشــاور عالــی رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش 
کــه در مهلــت مقــرر در آزمــون  منظــور مســاعدت و همراهــی بــا داوطلبانــی 
سراســری 95 ثبت نــام نکرده انــد، ترتیبــی اتخــاذ شــده تــا ایــن افــراد بتواننــد 
از فــردا 17 اســفند تــا پنج شــنبه 20 اســفند 94 بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان 
اطاعیه هــای  و  ثبت نــام  راهنمــای  دفترچــه  دقیــق  مطالعــه  و  ســنجش 
ــه شــنبه اول اســفند 94 در صــورت واجــد شــرایط  ــژه اطاعی ــه وی منتشــره، ب

ــد. کنن ــدام  ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب ــودن نس ب

گفت: کشور  مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش 

کنکور 95 تا 20 اسفندماه تمدید شد ثبت  نام 

پروژه نفوذ و جاسوسی از ایرانیان
کانال ماهواره ای جدید، فقط مخصوص ایرانی ها

حتما بخوانید!
برخورد با عوامل مواد محترقه آسیب زا دوشنبـــــه  17 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 111 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:
بیشتر برندهای موجود 
در اصفهان جعلی است

گفــت:  مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان 
جعلــی  و  تقلبــی  اصفهــان،  در  موجــود  برندهــای  اغلــب 
اســت و بیــش از 80 درصــد لــوازم آرایشــی و بهداشــتی در 
اســتان از طریــق قاچــاق وارد شــده اســت. جــواد محمــدی 
ــرد: در ســال 1394،  ک ــگاران اظهــار  فشــارکی در جمــع خبرن
تعــداد بازرســی ها در ســطح عرضــه در اســتان حــدود 170 
گذشــته، 68  کــه نســبت بــه ســال  هــزار مــورد بــوده اســت 
تعــداد  در  افزایــش  می دهــد.  نشــان  را  افزایــش  درصــد 
بازرســی ها باعــث شــده اســت تــا در برخــی تخلفــات نیــز 
افزایــش نســبت بــه ســال قبــل وجــود داشــته باشــد. وی 
ــزار و 920  ــکله 6 ه ــای متش ــداد پرونده ه ــال تع ــزود: امس اف
کــه نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 33 درصد  پرونــده بــوده 
افزایــش یافتــه اســت. ارزش ریالــی پرونده هــای متشــکله 
نیــز در ســال 93، حــدود 10 میلیــارد و 464 میلیــون ریــال 
کــه در ســال 94 بــه حــدود 56 میلیــارد و 704 میلیــون  بــوده 
ریــال رســیده اســت. مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
اصفهــان بــه تخلفــات صنفــی اســتان اصفهــان در ســال 94 
مــورد  از 939  گران فروشــی  میــزان  کــرد:  اضافــه  و  اشــاره 
ــزار و 454  ــه 2 ه ــش ب ــد افزای ــا 161 درص ــته ب گذش ــال  در س
کم فروشــی از 105 مــورد در ســال قبــل بــه  مــورد رســیده؛ 
150 مــورد افزایــش، تقلــب در فــروش از یــک مــورد در ســال 
93 بــه 4 مــورد در ســال 94 افزایــش یافتــه؛ تعــداد عــدم 
اجــرای دســتورالعمل بهداشــتی از هــزار و 803 مــورد بــه 2 
ج قیمــت  هــزار و 295 مــورد افزایــش یافتــه و تعــداد عــدم در
از تعــداد 2 هــزار مــورد در ســال قبــل بــه حــدود 3 هــزار مــورد 
افزایــش یافتــه اســت. محمــدی فشــارکی ادامــه داد: تعــداد 
تخلــف در عــدم صــدور صورتحســاب از هــزار و 547 مــورد 
ــزار  ــه 2 ه ــال 94 ب ــش در س ــد افزای ــا 49 درص ــال 93 ب در س
و 311 مــورد رســیده؛ برگــزاری حــراج غیرقانونــی نیــز از 331 
کاهــش یافتــه؛ تداخــل  مــورد در ســال 93 بــه 330 مــورد 
صنفــی از 62 مــورد بــه 104 مــورد رســیده و تبلیــغ محصــول 
کاهــش   بــر خــاف واقــع نیــز از 433 مــورد بــه 227 مــورد 

یافته است.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت یزد:
اقتصادمقاومتی 

راهکار عبور از رکود است
صنعــت  خانــه  عضــو  و  ایــران  صنعــت  خانــه  خزانــه دار 
معــدن و تجــارت یــزد اجــرای 24 بنــد اقتصــاد مقاومتــی را 
کشــور از بحــران اقتصــادی و رکــود دانســت.  راهــکار عبــور 
کشــور و رکــود  محمدحســین فنایــی بــا اشــاره بــه شــرایط 
کــم بــر اقتصــاد و تولیــد کشــور اظهار داشــت: خوشــبختانه  حا
گرفــت بــرای  کار  کــه دولــت بــه  تصمیمــات و سیاســت هایی 
ــود هــم  ــا رک کاهــش یافــت؛ ام ــورم  ــود و ت ــر ب ــورم مؤث مهــار ت
کــه نمی تــوان ناشــی از سیاســت های اقتصــادی  ایجــاد شــد 
کشــور  ــر اینکــه آســیب های  ــد ب کی ــا تا کشــور دانســت. وی ب
کوتــاه  ناشــی از تصمیمــات و دســتورالعمل های مقطعــی و 
کشــور در روابــط  گفــت: ریشــه مفاســد و مشــکات  اســت، 
مشــکل  دچــار  هســتیم،  رابطه محــور  اینکــه  و  اســت 
همــواره  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن  می شــویم. 
امــا  داریــم؛  گایــه  صنعــت  خ  چــر الی  بانک هــا  چــوب  از 
راهــکاری کــه در بلندمــدت ایــن مشــکات را حل کنــد به کار 
کــه بارهــا ایــن راهکارها از  گرفتــه نشــده؛ ایــن در حالــی اســت 
ســوی خصوصی هــا و تشــکل های فعــال ارایــه شــده اســت. 
کــره در بــه ثمــر  فنایــی بــا اشــاره بــه تــاش دولــت و تیــم مذا
کنــون شــرایط عــوض شــده؛  رســاندن برجــام اظهــار داشــت: ا
امــا بــه مقــداری زمــان بــرای اجرایــی شــدن در عمــل نیــاز 
کشــور بــه شــرایط 12 ســال  اســت؛ ولــی عــده ای می گوینــد 
و درک  ندانســتن  ســر  از  حــرف  ایــن  کــه  بازگشــته  پیــش 
نکــردن موضــوع اســت و حــرف غلطــی محســوب می شــود. 
ــه دار خانــه صنعــت ایــران بیــان داشــت: متاســفانه در  خزان
ــت  ــل فعالی ــد و از اص ــم افتاده ان ــان ه ــه ج ــه ب ــا هم ــور م کش
هدفمنــدی اقــدام  کــه  چــرا  مانده انــد؛  غافــل  هــدف   و 

 نداریم.

افزایش قیمت سیمان در سال 95
 از ابتــدای ســال 94 درخواســت افزایــش قیمــت ســیمان 
ح شــد و تــا پایــان ســال ایــن  از ســوی تولیدکننــدگان مطــر
افزایــش قیمــت بــه دلیــل رکــود بــازار اعمــال نشــد؛ شــنیده ها 
کــه تغییــر قیمــت ســیمانی ها بــه ســال  کــی از آن اســت  حا
ابتــدای ســال 94، معــاون اول  95 موکــول شــده اســت. 
دســتگاه های  تمــام  بــه  بخشــنامه ای  در  رییس جمهــور 
کــه هرگونــه افزایــش قیمتــی  کــرد  دولتــی و غیردولتــی اعــام 
بــه هــر نحــو و بــدون هماهنگــی با دولــت ممنوع اســت. این 
کارفرمایــان  کــه در آن مقطــع، انجمــن صنفــی  در حالــی بــود 
افزایــش  خواســتار  هرســاله  رســم  بــه  ســیمان  صنعــت 
قیمــت ســیمان شــده بــود. ایــن افزایــش قیمــت در حالــی 
کــه ســال 93 هــم 14 تــا 22 درصــد قیمــت ایــن  ح بــود  مطــر
محصــول افزایــش یافتــه بــود. افزایــش 17 درصــدی قیمــت 
کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  ســوی  از  حالــی  در  ســیمان 
ح  صنعــت ســیمان پــس از بخشــنامه مهــم جهانگیــری مطر
کنتــرل قیمت هــا  کــه در بــاب  کــه بــر اســاس ضوابطــی  شــد 
بــه آن هــا اشــاره شــده، بایــد هرگونــه تغییــر قیمــت بــه همــراه 
کارگــروه تخصصــی  دالیــل توجیه کننــده بــرای بررســی بــه 

ــود. ح داده ش ــر ــازار ش ــم ب تنظی

اخبار کوتاه

ممنوعــه  میوه هــای  عرضــه  پرونــده  پیگیــری  تشــدید  بــا 
خارجــی در ســطح بــازار توســط دســتگاه های ذی ربــط دردو 
هفتــه اخیــر، حــاال نوبــت بــه شناســایی و دســتگیری عوامــل 
اصلــی و پشــت صحنــه ایــن اقدامــات ســازمان یافته رســیده 
کیــد مســئوالن دســتگاه های مختلــف  بــا وجــود تا اســت. 
کــه  درحالــی  و  میــوه  واردات  ممنوعیــت  بــر  مبنــی  کشــور 
کاهــش  حضــور محصــوالت ممنوعــه خارجــی در بــازار رو بــه 
گســترده و شــبانه میوه هــای خارجــی  می رفــت، خبــر توزیــع 
ــع  ــزاری ربی ــزارش خبرگ گ ــه  ــرد. ب ک ــوکه  ــه را ش ــران هم در ته
عرضــه میوه هــای تابســتانه از جملــه گیــاس، انــواع آلــو انــواع 
زردآلــو، انــواع هلــو، شــلیل و انگــور در حجمی گســترده ماننــد 
ــر ســر تولیــد و تولیدکننــدگان فــرود آمــد. در  کــه ب ــود  پتکــی ب
خ داد،  کــه حــدود 20 روز پیــش ر همیــن حــال، ایــن اتفــاق 
کــه محصولشــان  شــوک بزرگــی بــرای تولیدکنندگانــی بــود 
چــه کار  آن  بــا  نمی داننــد  و  اســت  مانــده  دستشــان  روی 
گــزارش، قبــل از اینکــه ماجــرای فــوق  کننــد. براســاس ایــن 
را  ایــن واردات  کارشناســان  و  بیشــتر مســئوالن  خ دهــد،  ر
قاچــاق می دانســتند؛ امــا واردات میوه هــای تابســتانی رنــگ 
دور  راه هــای  از  و  شــکیل  بســته بندی های  در  لعــاب دار  و 
کنــار بــرود و حقایــق بســیاری  باعــث شــد پرده هــای زیــادی 
کــه  ــا افــرادی  کــه هنــوز چهــره فــرد ی روشــن شــود؛ هــر چنــد 
نیســت.  مشــخص  شــده اند  پنهــان  پرده هــا  ایــن  پشــت 
بعــد از ایــن ماجــرا، صــدای اعتــراض بســیاری از مســئوالن، 

واردات  ایــن  کــه  شــد  بلنــد  کارشناســان  و  تولیدکننــدگان 
آورده  را  آن هــا  قاطــر  و  خــر  بــا  و  باشــد  قاچــاق  نمی توانــد 

ــند. باش
   پــرده اول: واردات میــوه بــا رابطه بــازی انجــام شــده 

ست ا
بــا  کشــور  باغــداران  اتحادیــه  رییــس  زمینــه،  همیــن  در 
کار را قاچــاق  بیــان اینکــه عــده ای می خواهنــد اســم ایــن 
کــرد: مگــر ممکــن  گفت وگــو بــا مهــر تصریــح  بگذارنــد، در 
قاچــاق  شــکل  بــه  واردات  گســترده  حجــم  ایــن  اســت 
را  راه  کیلومتــر  هــزاران  میوه هــا  ایــن  باشــد؟  شــده  انجــام 
ــد. مجتبــی شــادلو ادامــه داد: ایــن محصــوالت  کرده ان طــی 
از طریــق سیســتم ترانزیــت و جاده هــای اصلــی آمده انــد؛ 
از  قاطــر  و  خــر  بــا  بتواننــد  کــه  نیســتند  میوه هایــی  چــون 
عنــوان  بــه  شــوند.  وارد  العبــور  صعــب   مناطــق  و  کوه هــا 
می رســد تهــران  بــه  دماونــد  از  گیــاس  وقتــی   مثــال، 

ایــن  بــه  پاســخ  تفــاوت می کنــد. وی در  کلــی  کیفیــت آن 
کــه آیــا اعتقــاد داریــد ایــن واردات قانونــی انجــام  پرســش 
بــا  واردات  گســترده  میــزان  ایــن  گفــت:  اســت،  شــده 

اســت. شــده  انجــام  دالل صفتــی  و  رابطه بــازی 
کــه در  کیلوگــرم میــوه بــوده    پــرده دوم: مگــر یــک یــا دو 

جیــب جــا شــود؟
کشــاورزی  وزارت جهــاد  باغبانــی  امــور  معــاون  همچنیــن 
کنشــی شــدید بــه ایــن مســئله، دربــاره اینکــه بســیاری  در وا

کارشناســان معتقدنــد امــکان نــدارد ایــن حجــم میــوه بــه  از 
گر این  شــکل قاچــاق وارد کشــور شــده باشــد، بــه مهــر گفــت: ا
کــه بایــد مســئوالن  محصــوالت بــه شــکل رســمی  آمــده اســت 
کــه  کننــد  اعــام  و  شفاف ســازی  زمینــه  ایــن  در  مربوطــه 
ایــن میوه هــا از مبــادی رســمی  و قانونــی وارد شــده اســت؛ 
در غیــر ایــن صــورت واردات فــوق بــه شــکل قاچــاق انجــام 
کســی ایــن میوه هــا را قاچاقــی  شــده و بایــد روشــن شــود چــه 
ــا دو  ــرد: مگــر یــک ی ک ــرده اســت؟ طهماســبی اضافــه  ک وارد 

کــه در جیــب جــا شــود و بتــوان آن هــا را  کیلوگــرم میــوه بــوده 
کار شــدنی اســت؟! ــرد؛ اصــا ایــن  ک کشــور  وارد 

»ســازمان یافته«  ممنوعــه  میوه هــای  ســوم:  پــرده    
می شــوند وارد 

محمــود حجتــی، وزیــر جهادکشــاورزی هــم درایــن زمینــه 
بــه شــکل  کــرد: شــنیده می شــود عــده ای  اعــام  بــه مهــر 
کانتینرهــا میوه هــای ممنوعــه خارجــی را  ســازمان یافته و در 
ــن  ــت؛ م ــاخته اس کاری س ــه  ــن چ ــت م ــد. از دس وارد می کنن
کنــم. وی بــا اشــاره بــه  کــه بــا آن هــا مقابلــه  مامــوری نداریــم 
گاهــی واردات بــه صــورت پیلــه وری و محلــی انجــام  اینکــه 
گرفــت؛  گفــت: در ایــن زمینــه خیلــی نبایــد خــرده  می شــود، 
انجــام  چندانــی  کار  نمی توانــد  هــم  کســی  اینکــه  ضمــن 
کــه مســئله ســازمان یافته اســت، مثــا  دهــد؛ امــا در مــواردی 
کــه میوه هــا را می آورنــد و در میــدان مرکــزی توزیــع  کســانی 
ــد حتمــا ایــن مســئله را  می کننــد، دســتگاه های مربوطــه بای
کننــد؛ ضمــن اینکــه وزارت جهادکشــاورزی در ایــن  پیگیــری 
زمینــه بــا آنــان همــکاری خواهــد کــرد. آنچــه که همــه باید در 
کــه زیــان تولیدکننــدگان،  ایــن میــان آن را بداننــد ایــن اســت 
کشــور آســیب می زنــد  بــه تولیــد، اقتصــاد و امنیــت غذایــی 
بنابرایــن  شــد؛  خواهــد  کشــاورزان  نابــودی  بــه  منجــر  و 
همــه بایــد بــه آشــکار شــدن چهره هــای واقعــی پنهــان در 
تــا  کننــد  کمــک  پشــت پــرده واردات میوه هــای ممنوعــه 

ــان نکننــد. تولیدکننــدگان بیــش از ایــن زی

قاچاقیااقداماتسازمانیافته

کسانی هستند؟ پشت پرده میوه های ممنوعه چه 

هماهنگــی  بــا  گفــت:  نیــرو  وزارت  در  مســئول  مقــام  یــک 
ح تعادل بخشــی منابــع  مجلــس و ســازمان مدیریــت، طــر
کشــور بــا جدیــت دنبــال می شــود. جهانگیــر  زیرزمینــی آب 
حبیبــی اظهــار داشــت: در زمــان حاضــر در بیشــتر آب هــای 

ابــزار  مــدرن،  شــبکه های  تمــام  و  ســطحی 
اندازه گیــری نصــب اســت؛ غیــر از دریچه هــای 
ــن در  ــش از ای ــه پی ک ــی  ــی و هیدرولیک مکانیک
زمــان ســاخت شــبکه ها نصــب شــده و جــزو 
می شــود.  محســوب  مــا  اندازه گیــری  ابــزار 
مدیریــت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
کیــد بــر تجهیــز 90 درصــد  منابــع آب ایــران بــا تا

ســدها و شــبکه های مــدرن آبرســانی بــه ابزارهــای تحویــل 
حجمــی  آب اظهــار داشــت: براســاس ایــن تجهیــزات می توان 
کانــال، چنــد متــر مکعــب آب در  کــه در هــر  کــرد  محاســبه 
کــرد.  ثانیــه جــاری اســت و می تــوان بــرای آن برنامه ریــزی 
کــه طرحــی بــه نــام تجهیــز  وی ادامــه داد: چنــد ســالی اســت 

ــزار مــدرن اجرایــی شــده و اخیــرا  نقــاط اندازه گیــری آب بــه اب
ایــن نقــاط در حــال تجهیــز بــه ابــزار الکترونیکــی و هوشــمند 
نیــرو دربــاره دیگــر  ایــن مقــام مســئول در وزارت  هســتند. 
گفــت: در ایــن ســامانه ها بــه جــای  ح  مزیت هــای ایــن طــر
اندازه گیــری  بــه  محــل  در  متصــدی  اینکــه 
ابــزار  ایــن  کــه  مقاطعــی  در  کنــد،  اقــدام 
ــه  ــا ب ــری دیت ــت، اندازه گی ــب اس ــمند نص هوش
صــورت هوشــمند انجــام می گیــرد و بــه صــورت 

بــه مرکــز ارســال می شــود. مســتقیم 
ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا اشــاره 
و  احیــا  ح  طــر دوبــاره  شــدن  ح  مطــر بــه 
تعادل بخشــی در دولــت یازدهم و تصویــب آن در پانزدهمین 
جلســه شــورای عالــی آب ادامــه داد: خوشــبختانه بــا تاییــد 
ح در  ــر ــن ط ــار ای ــش اعتب ــت، افزای ــازمان مدیری ــس و س مجل
ح  ســال 1394 تــا 325 میلیــارد تومــان مصــوب شــد و ایــن طــر

کشــور بــا قــدرت در حــال اجراســت. در ســطح 

کرد: وزارت نیرو عنوان 
اختصاص بودجه ویژه برای نجات آب

انتظــار  دوران  اینکــه  بیــان  بــا  صنعــت  وزیــر  معــاون 
بــرای نهایــی شــدن برجــام، اقتصــاد ایــران را شــکننده 
گفــت: ســال 95 بــه رشــد صنعتــی ســال 93 بــاز  کــرد 
گشــت. حســین ابویــی مهریــزی در خصــوص  خواهیــم 

کشــور  صنعــت  بخــش  رشــد  پیش بینــی 
عامــل  چنــد  گفــت:   95 ســال  بــرای 
بــه  رو  رونــد  تــا  داد  هــم  دست به دســت 
کــه در ســال 93 شــروع شــده بــود  رشــدی 
گام هــای موثــری در افزایــش رشــد  بتوانــد 
ــور  کش ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــش صنع بخ
اقتصــادی  رشــد  نهایــت،  در  و   بــردارد 

کــه ناشــی از رشــد  کشــور رقــم بخــورد  3 درصــدی بــرای 
گذشــته  کشــور در ســال  6.7 درصــدی بخــش صنعــت 
بــود. معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: در 
امــا، عوامــل مختلفــی دست به دســت هــم  ســال 94 
داد تــا ایــن رونــد رو بــه رشــد صنعتــی متوقــف شــود و 

کشــور بــا رشــد منفــی صنعــت در نیمــه دوم ســال جــاری 
کاهــش قیمــت نفــت  مواجــه باشــد. یکــی از دالیــل، 
کــم  گرچــه روزبــه روز، ســهم نفــت در اقتصــاد  کــه ا اســت 
می شــود، ولــی اتــکا بــه نفــت هنــوز هــم قابــل توجــه 
اســت. وی، دوران انتظــار قبــل از برجــام 
اقتصــاد  بــرای  شــکننده  دوران  یــک  را 
کــرد: دوران صبــر  ایــران دانســت و تصریــح 
ــر  ــت و ه ــکننده ای اس ــار، دوران ش و انتظ
چقــدر زمــان آن بیشــتر شــود، آثــار مخــرب 
کــردن  بیشــتری خواهــد داشــت و جمــع 
بــه  اســت؛  ســخت تر  مراتــب  بــه  نیــز  آن 
کارآفرینــان بخــش اقتصــاد  هرحــال ســرمایه گذاران و 
و بخش هــای مؤثــر در تولیــد، بایــد بــه خوبــی بداننــد 
در چــه فضایــی تصمیــم بگیرنــد و بــا توجــه بــه چــه 
رویکــرد و اقداماتــی از ســوی دولــت، بایــد بــرای آینــده 

کننــد. کاری خــود برنامه ریــزی 

کــره بــا مســئوالن وزارت اقتصــاد و انــرژی آلمــان دربــاره زمینه هــای همــکاری در حوزه هــای  قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی از مذا
بیمه هــای صادراتــی و ســاخت زیربناهــای حمــل و نقــل خبــر داد. اصغــر فخریه کاشــان بــا اشــاره بــه جزییــات دیــدار بــا ماخنیــگ 
گفــت: مــا دو هفتــه پیــش ماقاتــی بــا معــاون وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان دربــاره  Machnig معــاون وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان 
مــرور بــر همکاری هــای معــوق دوجانبــه داشــتیم و ایــن دیــدار ادامــه نشســت و گفت وگــوی دیــدار پیشــین بــود. همچنیــن موضــوع 
کــه شــرکت هرمــس بــا بانــک مرکــزی بــه توافــق رســید تــا مبالغــی را  ح شــد، ایــن بــود  کــه در نشســت بــا هیئــت آلمانــی مطــر دیگــری 
کــه بــا ایــن اقــدام  کنــد  کــه ایــران بــه ایــن شــرکت بدهــکار اســت، بــه صــورت یک جــا در مــاه ژوئــن )شــهریورماه ســال 95( دریافــت 
بیمه هــای صادراتــی آلمــان بــرای ایــران دوبــاره برقــرار خواهــد شــد. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در امــور بین الملــل ادامــه داد: 
کــه بایــد در ایــران انجــام  مــا  قراردادهایــی را بــا شــرکت های آلمانــی از جملــه شــرکت های زیمنــس و خطــوط راه آهــن آلمــان داریــم 
کــه ایــن قراردادهــا نیــز بــه معــاون وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان منعکــس شــود تــا بــرای تامیــن فاینانــس  شــود. قــرار بــر ایــن شــد 

آن هــا اقــدام شــود.

کــه  کــرد  خواهنــد  ســفر  کرمــان  اســتان  بــه  گردشــگر  نفــر  هــزار   350  ،95 ســال  نــوروز  در  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
خواهــد  تومــان  میلیــارد   100 بــاالی  بــه  کرمــان  اســتان  اقتصــادی  رونــق  روز،   15 ایــن  طــی  می کنیــم  پیش بینــی 
باشــد  داشــته  بایــد  مســافران  اســکان  در  را  خوبــی  نقــش  پــرورش  و  آمــوزش  اینکــه  بیــان  بــا  حســینی  رزم   رســید. 
گــر در ســال جدیــد همیــن ســبک بــه صــورت  کــرد: همایــش خیــران مدرسه ســاز در تهــران امــری بســیار مناســب بــود و ا اظهــار 
ج وجــود دارد؛  کرمانی هــای مقیــم خــار کشــور آدرس خیــران  ج از  ملــی ادامــه یابــد، مهــم اســت. وی ادامــه داد: در شــورای خــار
ــاز  ــم نی ــام معل ــم مق ــرد: تکری ک ــح  ــینی تصری ــود. رزم حس ــت ش ــای الزم دریاف کمک ه ــرار و  ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــد ب ــن بای بنابرای
کرمــان بــا  بــه تعریــف نــدارد و از ضروریــات جامعــه اســت؛ بنابرایــن بایــد در ایــن روز نــوآوری وجــود داشــته باشــد. اســتاندار 
کــرد: در رابطــه بــا افزایــش ســطح ســوادآموزی در  کرمــان بایــد شناســایی شــوند، تصریــح  بیــان اینکــه مناطــق بی ســواد اســتان 
کــرد: امیــد اســت همدلــی و همگرایــی در ســال آینــده عمــق  اســتان کرمــان بایــد برنامه هــای معتــددی صــورت گیــرد. وی اظهــار 

کنــد. بیشــتری پیــدا 

ــتاد  ــوب س ــای مص ــر داد و قیمت ه ــد خب ــب عی ــازار ش ــت در ب گوش غ و  ــر ــه م ــور عرض ــاورزی از وف کش ــر  ــاون وزی مع
کــرد: امســال حــدود 2 میلیــون و  کــرد. حســن رکنــی اظهــار  گوشــت را اعــام  غ و  کیلوگــرم مــر تنظیــم بــازار بــرای هــر 
کشــور تولیــد شــده و بــا توجــه بــه وفــور عرضــه  گوشــت قرمــز در  غ و بیــش از 800 هــزار تــن  گوشــت مــر 100 هــزار تــن 
ــازار شــب  ــرای تامیــن و تنظیــم ب کشــور،  هیــچ مشــکلی ب ــراوان آن در ســردخانه های  ــر ف ایــن محصــوالت و ذخای
گــرم تولیــد و در بــازار عرضــه  غ  گوشــت مــر عیــد وجــود نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه ماهانــه حــدود 170 هــزار تــن 
غ بــه وجــود  گوشــت قرمــز و مــر کســری در بــازار ناشــی از افزایــش تقاضــای مــردم بــرای مصــرف  گــر  می شــود، افــزود: ا
کنــون در تمامــی  اســتان ها بســته بــه نیــاز آن هــا تامیــن  کــه از هم ا آیــد، از ذخایــر فــراوان دولتــی اســتفاده می کنیــم 
کــه  کــرد: برخــاف ســال گذشــته  و ذخیره ســازی شــده اســت. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام خاطرنشــان 
غ بــه حــد  گوشــت مــر غ بــه وجــود آمــد، امســال هنــوز قیمــت  گوشــت قرمــز و مــر از بهمن مــاه تنــش قیمتــی در بــازار 

کشــاورزی و ســتاد تنظیــم بــازار نرســیده اســت. کیلویــی 7000 تومــان وزارت جهــاد  منطقــی و مصــوب 

برقراری دوباره بیمه های صادراتی آلمان برای ایران

کرمان رونق اقتصادی 100 میلیارد تومانی  برای 

گوشت در بازار شب عید غ و  وفور مر

اخبار  اقتصادی

کرد: ح  کرمان مطر کل امور مالیاتی  مدیر 

مجازات های جدید 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی

کــه  گفــت: آنچــه  کرمــان  کل امــور مالیاتــی اســتان  مدیــر 
جدیــد  قانــون  دربــاره  مالیاتــی  امــور  ســازمان  مســئوالن 
می دهنــد،  قــرار  کیــد  تا مــورد  مســتقیم  مالیات هــای 
مالیاتــی  فــرار  از  بیشــتر  جلوگیــری  بــرای  آن  ویژگی هــای 
اســت. »امــراهلل عابــدی« بــا اشــاره بــه آخریــن تغییــرات 
تعییــن  و  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   274 مــاده 
گفــت: بــا اصاحیــه مــاده 274  مصادیــق جــرم مالیاتــی 
میــزان  و  جرایــم  شــمار  مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون 
درجــه  مجــازات  و  کــرده  تغییــر  مالیاتــی  مجازات هــای 
شــش بــرای ارتــکاب بــه مــواردی از جرایــم مالیاتــی بــه آن 
اضافــه شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه اصاحیــه قانــون 
مالیات هــای مســتقیم بیــش از هــر چیــز تمرکــز خــود را بــر 
گذاشــته  افزایــش تعــداد مودیــان و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
کــرد: بــرای دســت یافتــن بــه ایــن هــدف از  اســت، تصریــح 
ایجــاد پایــگاه اطاعاتــی مشــمول اطاعــات بانکــی مودیــان 
گرفتــه تــا در نظــر گرفتــن مجــازات حبس برای متخلفــان وارد 
کرمــان بــا  کل امــور مالیاتــی اســتان  قانــون شــده اســت. مدیــر 
یــادآوری اینکــه پــس از تصویــب و امضــای اصاحیــه قانــون 
ســابق  قانــون  از  متعــددی  مــواد  مســتقیم،  مالیات هــای 
کــه یکــی از ایــن  مالیــات مســتقیم دســت خوش تغییــر شــد 
کــرد: مــاده  مــواد مربــوط بــه جرایــم مالیاتــی اســت، اظهــار 
274 قانــون مالیات هــای مســتقیم بیــان می کنــد مــواردی 
و  واقــع  خــاف  مــدارک  و  اســناد  دفاتــر،  تنظیــم  قبیــل  از 
کتمــان درآمــد  اســتناد بــه آن و اختفــای فعالیــت اقتصــادی و 
حاصــل از آن، جــرم مالیاتــی محســوب می شــود و مرتکــب 
یــا مرتکبــان حســب مــورد بــه مجازات هــای درجــه شــش 

می شــوند. محکــوم 

قیمت 5 نوع ماهی 
در بازار افزایش یافت

خ جدیــد  رییــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی ضمــن اعــام نــر
گفــت: قیمــت 5 نــوع ماهــی نســبت  انــواع ماهــی در بــازار 
گــران شــده اســت. مهــدی یوســف خانی از  بــه هفتــه قبــل 
افزایــش قیمــت 5 نــوع ماهی در بازار خبــر داد و گفت: قیمت 
کپــور، شــیرنیزه ای، آمــور جنــوب )ســفید  ماهــی شــیرجنوب، 
گذشــته  پرورشــی( و حلــوا ســیاه در بــازار نســبت بــه هفتــه 
افزایــش یافتــه اســت. رییــس اتحادیــه پرنــده و ماهی قیمت 
کــرد:  ح اعــام  انــواع ماهــی را در بــازار خرده فروشــی بدیــن شــر
کپــور 14 هزارتومــان قــزل آال 12  شــیر جنــوب 28 هزارتومــان، 
هــزار و 500 تومــان، شــیرنیزه ای 15 هزارتومــان، تیاپیــا 20 
ــزار  ــی( 15 ه ــان، آمــور جنــوب )ســفید پرورش هــزارو 500 توم
تومــان، آزاد دزفولــی 7 هــزار و 500 تومــان،  هامــور جنــوب 26 

هزارتومــان و حلــوا ســیاه 26 هــزار تومــان.

حتما بخوانید!
3رونق اقتصادی 100 میلیارد تومانی برای کرمان دوشنبـــــه  17 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 111 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

دالیل رشد منفی صنعت در سال 9۴
کرد »انتظار برجام«، اقتصاد را شکننده 

قسمت سوم

ادامه دارد ...

گرامی                                                                                                                 قابل توجه همشهریان 

اطالع رسانی در خصوص کارت های تلفن 
همگانی 20000ریالی 

به منظور یکپارچه سازی بازار مصرف تمامی کارت های 
از  اعتبار داشته و پس  پایان سال 94  تا  20000ریالی 
آن ابطال می شود. لذا از کلیه همشهریان گرامی که از 
کارت های تلفن همگانی استفاده می نمایند درخواست 
2000تومانی  کارت های  نگهداری  یا  از خرید  می شود 
خودداری نموده  یا تا پایان سال نسبت به استفاده از 

آن ها اقدام نمایند.  

ویدئو  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
پروژکتورهای مورد نیاز  خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو 
می توانند  صالحیت  دارای  متقاضیان  لذا  نماید،  خریداری  مرحله ای 
 جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1394/12/22 به اداره تدارکات

استان  پروش  و  آموزش  کل  اداره  قراردادها(  امور  )کارشناسی 
مراجعه بهشت  هشت  بلوار   - گلدسته  باغ  خیابان  در  واقع   اصفهان 

 فرمایند.

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویدئو پروژکتور آ

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان  م الف: 35152اداره 

نوبت اول

وزنامه کیمیای  وطن در استانها  معرفی نمایندگان ر

استان 

کرمان 

چهارمحال
 و بختیاری 

نام و نام خانوادگی  

ک 358شاهین عبداللهی کرمان: بلوار  قدس، خیابان شهید محمدیان، پا

کرد، باالتر از آزمایشگاه مرجع دفتر پیک روژان آقای تقیان  شهر  مجید تقیان 

تلفن تماسآدرس 

034-32513111

09131815063



معاون وزیر جهاد کشاورزی:

پرداخت تسهیالت 14درصدی 
برای توسعه گلخانه ها  

گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  باغبانــی  معــاون   
تســهیالت  گلخانــه ای  بخــش  توســعه  بــرای 
و  غیربرخــوردار  مناطــق  بــرای  14درصــدی 
گرفتــه ــرای مناطــق برخــوردار در نظــر   16درصــدی ب

 شده است.
کیمیــای وطــن، محمدعلــی طهاســبی  گــزارش  بــه 
در  شــب بو  گل  تولیــد  جشــنواره  نخســتین  در 
تولیــد  گلخانــه ای  توســعه  افــزود:  خمینی شــهر 
گیــاه در اطــراف شــهرهای بــزرگ بــه عنــوان  گل و 
کســیژن محســوب  منابــع تولیــدی هــوای ســالم و ا

 می شود. 
کیــد بــر اینکــه تولیــد درختــان و محصــوالت  وی بــا تا
ک، درآمدزایــی  کشــاورزی بــه عنــوان یــک صنعــت پــا
گفــت:  و اشــتغال زایی مخصــوص بــه خــود را دارد، 
گیــاه و درختــان بــرای حفــظ  گل و  بایــد بــه تولیــد 
ــه عنــوان یــک شــغل مســتمر نــگاه  محیــط زیســت ب

کرد.  
تــن  هــزار   15 از  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  طهماســبی 
کاشــته  بــاز  فضــای  در  کشــور  در  گوجه فرنگــی 
گوجه فرنگــی  کیلــو  می شــود، افــزود: بــرای تولیــد هــر 
لیتــر آب مصــرف می شــود؛ در  بــاز، 400  در فضــای 
بــه  گلخانــه ای  فضــای  در  حجــم  ایــن  کــه  حالــی 
کاهــش  گوجه فرنگــی  کیلــو  هــر  بــرای  لیتــر آب   40
کشــاورزی  می یابــد. معــاون باغبانــی وزارت جهــاد 
فناوری هــای  کمــک  بــا  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا 
کیلــو  هــر  تولیــد  بــرای  غربــی  کشــورهای  در  نــو 
کیــد  گوجه فرنگــی، 4 لیتــر آب مصــرف می شــود، تا
گلخانــه ای بایــد مــورد توجــه  کــرد: توســعه فضــای 
 همــه مســئوالن، به ویــژه وزارت نیــرو و اســتانداران
کیــد بــر اینکــه اســتان  گیــرد. وی همچنیــن بــا تا  قــرار 
در  گلخانــه ای  ســامانه های  زمینــه  در  اصفهــان 
گفــت: عملکــرد ایــن اســتان  کشــور پیشــتاز اســت، 
کشــور ســرآمد و  گلخانــه ای در  در بخــش محصــوالت 
کــه بــا  کــرد  قابــل دفــاع اســت. وی اظهــار امیــدواری 
فعالیــت بیشــتر بخــش خصوصــی، اســتان اصفهــان 
کشــور را در زمینــه ســاخت و ســاز  بتوانــد رتبــه اول 

کنــد. کســب  گلخانــه ای  ســازه های 

تسهیالت 

در دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

فوالد مبارکه 
تولیدکننده محصول برتر  توسعه

بــا  مهندســی«  روز  ملــی  همایــش  »دوازدهمیــن  در 
کشــوری و اســتانی از شــرکت فــوالد  حضــور مســئوالن 
مبارکــه اصفهــان، بــه عنــوان تولیدکننــده محصــول 
لــوح  بــا اهــدای تندیــس و  برتــر تحقیــق و توســعه 

تقدیــر تجلیــل شــد.  
از  مراســم  ایــن  در  فــوالد  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
گریــد  بــاال  اســتحکام  محصــول ورق میکروآلیــاژی 
کــه حاصــل تــالش و هم فکــری مهندســان   MC500S
و متخصصــان شــرکت فــوالد مبارکــه اســت و بــرای 
تولیــد  ســنگین  خودروهــای  ســاخت  در  اســتفاده 
شــده اســت، پــس از یــک دوره ارزیابــی بــه عنــوان 
محصــول برتــر تحقیــق و توســعه یــاد شــد و توانســت 
خــود  بــه  را  همایــش  ایــن  برتــر  لــوح  و  تندیــس  

دهــد. اختصــاص 
بهــرام  دکتــر  مراســم  ایــن  در  گــزارش،  بنابرایــن 
کــه  ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اصفهــان 
یکــی از ســخنرانان اصلــی ایــن همایــش بــود بــر نقــش 
کیــد و  کشــور تا محــوری مهندســان در توســعه آینــده 
ــوان  ــرد: شــرکت فــوالد مبارکــه همــواره از ت ک ــح  تصری
و مهندســی  فنــی  تخصصــی شــرکت های مختلــف 
کــرده اســت و در فضــای پســاتحریم نیز الزم  اســتفاده 
اســت  از ایــن فرصــت بــه نحــو مطلــوب در جهــت رفــع 

ــم. کنی ــتفاده  ــور اس کش ــای  نیازه
بــا   بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  رابطــه  همیــن  در  وی 
و  خارجــی  و  ایرانــی  مشــترک  شــرکت های  ایجــاد 
کشــور، رونــد  به ویــژه بهره گیــری از تــوان مهندســی 
کشــور را ســرعت بخشــیم  توســعه و پیشــرفت صنعت 
ــتر  ــه بیش ــال هرچ ــرای انتق گســترده ای ب ــات  و اقدام
بــه  دنیــا  روز  تکنولــوژی  و  فنی مهندســی  دانــش 

کشــور انجــام دهیــم.    داخــل 
گــزارش خبرنــگار فــوالد »دوازدهمیــن همایــش  بــه 
مشــارکت  و  حضــور  بــا  مهندســی«  روز  ملــی 
حوزه هــای  در  فعــال  تشــکل های  و  ســازمان ها 
»تفکــر  شــعار  بــا  مهندســی  و  صنعتــی  مختلــف 
و  بهبــود  در  پایــدار  و  بنیــادی  راهــکار  مهندســی، 
تجلیــل  هــدف  بــا  و  کار«  و  کســب  فضــای  توســعه 
مهندســی  و  فنــی  واحدهــای  و  ســازمان ها  از 
مهندســان  و  پیشکســوتان  از  تجلیــل  و  نمونــه 
مهندســان  از  تجلیــل  همچنیــن  و  نمونــه  و  برتــر 
اســفندماه   13 و   12 روز هــای  در  برگزیــده  جــوان 
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  محــل  در  جــاری   ســال 

برگزار شد.

فوالد مبارکه

گفــت: بیمارســتان    اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
صحرایــی در مناطــق محــروم ایــن اســتان همزمــان بــا 

نــوروز 1395 دایــر و فعــال می شــود.
کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی دشــتکی  گــزارش  بــه 
در ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار داشــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، ســاز و 
کار راه انــدازی بیمارســتان صحرایــی در مناطــق محــروم 
کنــد و اقدامــات الزم را  اســتان، ویــژه نــوروز 95 را بررســی 
گردشــگرپذیر  کــرد: بــا توجــه بــه  کیــد  انجــام دهــد. وی تا
بــودن چهارمحــال و بختیــاری و قرارگیــری ایــن اســتان 
در مســیر اســتان های بــزرگ، بایــد خدمــات مطلوبــی بــه 
مســافران نــوروزی ارایــه شــود. ســلیمانی دشــتکی افــزود: 
بــه همیــن منظــور بایــد از تــوان بخــش خصوصــی بــه 

طــور مطلــوب و ویــژه اســتفاده و بهره گیــری شــود.
ــوروزی و آمادگــی  ــرد: اســکان مســافران ن ک ــح  وی تصری
کز اقامتــی و خانه هــای دارای  هتل هــا، مهمانســراها،مرا
اولویــت دار  صــورت  بــه  بایــد  مســافر،  پذیــرش  مجــوز 

گیــرد. ــرار  مــورد بررســی و اقــدام ق
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان داشــت: فعــال 

مختلــف  صنف هــای  در  نــوروزی  کشــیک های  شــدن 
کار  دســتور  جــزو  نــوروز،  بــا  همزمــان  خدمات رســان 

شــود. داده  قــرار  متولــی  اجرایــی  دســتگاه های 
ــات  ــه خدم ــای 9گان کمیته ه ــرد  ــرد: عملک ک ــه  وی اضاف
ســفر، فرمانــداران و شــهرداران چهارمحــال و بختیــاری 

برتــر  کمیتــه  ســه  و  می شــود  بررســی  فروردیــن   25 تــا 
مــورد  زمینــه  ایــن  در  برتــر  شــهرداران  و  فرمانــداران 
هــالل  جمعیــت  عامــل  مدیــر  می گیرنــد.  قــرار  تجلیــل 
گفــت: یــک هــزار و  احمــر چهارمحــال و بختیــاری نیــز 
خدمــات  ح  طــر در  جمعیــت  ایــن  عضــو  داوطلــب   100

نــوروزی فعالیــت و مشــارکت دارنــد. محمدعلــی فروغــی 
 3 و  پایــگاه   54 در  داوطلــب  تعــداد  ایــن  کــرد:  اظهــار 
بخــش امــداد و نجــات، از 25 اســفند 94 تــا 15 فروردیــن 

می کننــد. خدمات رســانی  نــوروزی  مســافران  بــه   95
دســتگاه   25 پایگاه هــا،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی   
آمبوالنــس، 16 دســتگاه خــودروی نجــات، 9 دســتگاه 
موتورســیکلت امــدادی و 2 دســتگاه خــودروی امــدادی 
کــرد: حضــور 685 جوان  آرگــو فعــال اســت. فروغــی بیــان 
گــروه جوانــان بــا رویکــرد آمــوزش ســفر ایمــن، برپایــی  در 
ــالمت ــی و س ــای ایمن ــار پایگاه ه کن ــاز در  ــای نم  خیمه ه

ــت 65  ــون و فعالی ــار خ ــد و فش ــت قن ــگان تس ــام رای انج
دیگــر  از  رایــگان،  صــورت  بــه  پیراپزشــک  و  پزشــک 
اقدامــات جمعیــت هــالل احمــر چهارمحــال و بختیــاری 

در نــوروز 1395 بــه شــمار مــی رود.
کیمیــای وطــن، بــا توجــه بــه اینکــه در نــوروز  گــزارش  بــه 
ســال 94حــدود 800 هــزار نفــر بــه ایــن اســتان مســافرت 
ــوروز امســال، یــک  داشــته اند، پیش بینــی می شــود در ن
میلیــون نفــر مســافر بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

وارد شــوند.

استاندارچهار محال و بختیاری: 

کید برخدمات مطلوب به مسافران نوروزی  تا

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
کیمیا ی وطن 

  زهرا نصیری 
کاهــش  و  دام  بی رویــه  ورود  اصفهــان، 
بارندگــی را از علــل اصلــی تخریــب مراتــع دانســت و گفــت: وقتی 
کــه بارندگــی خــوب باشــد، رشــد مراتــع خــوب اســت؛ امــا وقتــی 

کاســته  کاهــش می یابــد، از تعــداد آن  بارندگــی 
نمی شــود و در ایــن شــرایط چــرای دام بــه مرتــع 
در  شــاملی  وارد می کنــد. محمدحســین  ضربــه 
منابــع  هفتــه  مناســبت  بــه  خبــری   نشســت 
طبیعــی و آبخیــزداری  بــا اشــاره بــه اینکــه چــرای 
مراتــع  نابــودی  اصلــی  عامــل  دام،  رویــه  بــی 
ــه  ــداران ب ــا دام ــن اداره ب ــت، افزود:ای ــتان اس اس
کاهــش ورود بخشــی از دام در  تفاهمــی دربــاره 

فصل چرا به مراتع رسیده است.
کــرد: بــرای جلوگیــری از تخریــب مراتــع بــا دامــداران  کیــد  وی تا
کــه آن هــا در فصــل چــرا، فقــط تعــداد  بــه تفاهــم رســیده ایم 
کننــد و بخشــی  محــدودی از دام هــای خــود را بــه مراتــع وارد 
از آذوقــه دام را از طریــق علوفــه تامیــن و در دامداری هــا بــه 
بــه فعالیــت 200  اشــاره  بــا  برســانند. شــاملی  ک آن هــا  خــورا

خمینی شــهر  نجف آبــاد،  شهرســتان های  در  زغالــی  کــوره 
کــز  مرا ایــن  در  زغــال  تــن  ســاالنه 2500  گفــت:  فالورجــان  و 
خشــک  با غ هــا  چــوب  از  آن،  از  بخشــی  کــه  می شــود  تولیــد 
جنگل هــای  چوب هــای  قاچــاق  از  قســمتی  و  اســت  شــده 
گــرس از اســتان های دیگــر تامیــن می شــود. زا
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  مدیــر 
کــه وجــود دارد  اصفهــان یــادآور شــد: مشــکلی 
کوره هــا در داخــل باغ هــا  کــه ایــن  ایــن اســت 
و زمین هــای شــخصی افــراد واقــع شــده؛ پــس 
کل منابــع طبیعــی بــه صــورت مســتقیم  اداره 
شــود؛  آنــان  فعالیت هــای  مانــع  نمی توانــد 
امــا در ایــن راســتا اداره محیــط زیســت و ســایر 
و  برخــورد  بــرای  را  الزم  هماهنگی هــای  دولتــی  نهادهــای 
کوره هــای زغال پــزی انجــام داده اند.شــاملی  توقــف فعالیــت 
ــای  ــادن در عرصه ه ــای مع ــاره اعطــای مجوزه همچنیــن درب
گفــت: تعــداد 512 درخواســت مجــوز معــدن  منابــع طبیعــی 
ــت ــره آن موافق ــا 182 فق ــا ب ــا تنه ــد؛ ام ــال ش ــن اداره ارس ــه ای  ب

 کردیم.

اصفهــان  اســتان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی   مدیــر 
کشف شــده در ایــن اســتان در  کاالهــای قاچــاق  ارزش ریالــی 
کــرد. ســال جــاری را 64 میلیــارد و 835 میلیــون ریــال اعــالم 
کیمیــای وطــن، جــواد محمــدی فشــارکی  در جمــع  گــزارش  بــه 

کاالهــای قاچــاق  گفــت: ارزش ریالــی  خبرنــگاران 
 49 نیــز  اصفهــان  شهرســتان  در  کشف شــده 

میلیــارد و 578 میلیــون ریــال اســت.
کــرد: در نیمــه دوم امســال 26 هــزار و  وی اظهــار 
850 واحــد صنفــی فاقــد پروانــه کســب در اســتان 
کــه از میــان آن هــا 2 هــزار و 387  شناســایی شــد 
ــه اخطارهــای  ــه دلیــل توجــه نکــردن ب واحــد، ب

داده شــده، پلمب شــدند. وی بیشــترین تخلف های شناسایی 
ک، میــوه و ســبزی  شــده در میــان اصنــاف را در زمینــه پوشــا

و  لبنیات فروشــی  و  لبنیات ســازی  تریکوفروشــی،  و  خــرازی 
کــرد.  خواروبــار و آجیــل اعــالم 

دربــاره  اصفهــان  اســتان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر 

میوه هــای قاچــاق نیــز توضیــح داد: هــر نــوع میــوه خارجــی 
بــازار  در  موجــود  انبــه  و  آنانــاس  مــوز،  نارگیــل،  از  غیــر  بــه 
گفــت: امســال 169 هــزار و 859 بازرســی از  قاچــاق اســت. وی 
کــه نســبت بــه ســال  واحدهــای صنفــی در اســتان انجــام شــد 
فشــارکی  دارد.  افزایــش  درصــد   68 گذشــته 
ایــن  بابــت  تشکیل شــده  پرونده هــای  تعــداد 
کــه  کــرد  بازرســی ها را 6 هــزار و 920 فقــره اعــالم 
نســبت بــه پارســال 33 درصــد افزایــش دارد. 
اســتان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر   
گران فروشــی  مــوارد  تعــداد  گفــت:  اصفهــان 
شناسایی شــده در ســال جــاری 2 هــزار و 453 
دارد.  رشــد  درصــد  پارســال 161  بــه  نســبت  کــه  بــوده  مــورد 
اصنــاف  بازرســی  شــدن  عضــو  خواهــان  همچنیــن  فشــارکی 
ــوروزی اســتان اصفهــان شــد و  در ســتاد تســهیالت ســفرهای ن
کمــک بســیاری  کــه عضویــت ایــن ســتاد می توانــد  کــرد  کیــد  تا

کنــد. بــه نظــارت بهتــر بــر واحدهــای صنفــی 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:
کاالی قاچاق در اصفهان کشف 64 میلیارد و 835 ریال 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:         
گیاهی در استان اصفهان گونه  وجود دو هزار 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
محمدی  ویش  در مرتضی  آقای  خواهان   940941 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رضا  مجید  آقایان  طرفیت  به  و  در خو سند  انتقال  به  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی 
وزشنبه مورخ  ده است .وقت رسیدگی برای ر یزدی و عطااله صمدپور تقدیم نمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   9 95/2/18ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر  مدیر  الف  30077/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

ونده: 940976 شماره دادنامه:  یخ: 94/11/10 شماره: 940976 ش/11 کالسه پر تار
یخ 94/11/19 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان   1890 به تار
یمی   نشانی: اصفهان، خ کاوه، ابتدای خ کاوه، شرکت ماکان  خواهان: محسن کر
دو  هر  نشانی:  درخشان  محمد  2ـ  ترک  سلیمی  سامان  1ـ  خواندگان:  سپنتا   طرح 
یال با  مجهول المکان  خواسته: مطالبه ی وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون ر
یه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر عنایت به محتویات پر

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
به  یمی  کر محسن  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای 
مبلغ  به خواسته مطالبه  2ـ محمد درخشان  1ـ سامان سلیمی ترک  آقایان  طرفیت 
یال وجه چک به شماره ی 854745 به عهده بانک  یال 30/000/000 ر سی میلیون ر
ونده و بقای  ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به  د ابراز و ارایه ننمو خو
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  تضامنی  نحو  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
یال  ر هزار پنج  و  چهل  و  چهارصد  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  30/000/000 یال  ر
ینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه  ینه دادرسی و هز یال بابت هز 445000 ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان  رسید چک موصوف 94/7/10 تا تار یخ سر از تار
وز پس از ابالغ  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ر
34912/م  هاشمی  یم  مر ـ  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   11 شعبه  قاضی 

الف

ابالغ رای
ونده: 941216 شماره دادنامه: 1961  یخ: 94/11/25 شماره: 941216  کالسه پر تار
محمد  خواهان:  ترکیان   فرشته  و  صلواتی  جمال  وکالت  با    94/11/28 یخ  تار به 
نجف بیگ  نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتمع پارک، طبقه سوم، پالک 606  
یدنی  نشانی: مجهول المکان   خواسته: مطالبه یک  خوانده: عبدالحمید میثاقی فر
یه  ونده و اخذ نظر یال با عنایت به محتویات پر فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ر
صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی 

رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای جمال 
صلواتی و فرشته ترکیان و محمد نجف بیگ با وکالت به طرفیت اقای عبدالحمید 
یال وجه  یال 50/000/000 ر یدنی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ر میثاقی فر
خسارات  مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   487674 ی  شماره  به  چک 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی، 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور درا شتغال ذمه خوانده و 
ابالغ قانونی  اینکه خوانده علی رغم  و  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
و   310 مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 و   519 و   515 و   198 و  تجارت  قانون   313
یال بابت  یال 50/000/000 ر بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز اصل خواسته و 330/000 ر
یخ  رسید چک موصوف )93/2/1( تا تار یخ سر قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام  مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی  مهلت واخواهی ظرف بیست ر
یم  مر ـ  اختالف اصفهان  11 حقوقی شورای حل  باشد.قاضی شعبه  اصفهان می 

هاشمی 34917/م الف

ابالغ رای 
یخ 94/12/5  مرجع  ونده اصلی : 94-1001 شماره دادنامه: 1086 به تار کالسه پر

رسیدگی کننده شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان
زارع  به نشانی: اصفهان، خ امیرکبیر، بعد از چهار راه  خواهان: غالمحسین جبار
رجبی  ز  البر خوانده:  دی   تراشی  لنگ  میل  وحدت،  تعمیرگاه  جنب  دستان،  هزار 
یخ  به نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره و تار
یال با احتساب کلیه خسارات  یخ 89/12/20 به مبلغ پنج میلیون ر 288840 به تار
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
ونده  پر اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح  کالسه  ونده  پر و  تشکیل  یر  ز کننده  امضاء 

شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
ز رجبی به خواسته مطالبه  زارع به طرفیت البر درخصوص دعوی غالمحسین جبار
یال موضوع یک فقره چک به شماره 349/288840 عهده بانک  مبلغ 5/000/000 ر
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  ینه  هز انضمام  به  ایران  صادرات 
لت بر استقرار دین  ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که دال محتویات پر
یه نصف  و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در نشر
جهان مورخ 94/10/22 در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک 
بعمل  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  وحه  مطر دعوی  خصوص  در  موجهی  دفاع  و 
به  مستندًا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  ز  محر را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  و  نیاورده 
مواد 198- 514-519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
بابت  یال  ر  310/000 مبلغ  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به 
رسید  یخ سر ینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تار ینه های دادرسی و هز هز
ین شاخص بانک مرکزی در حق  89/12/20 تا زمان اجرای حکم برا ساس آخر
یخ  وز از تار خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر
وز دیگر  ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 ر

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
ری 34883/م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان ـ حسین گاز

ابالغ رأی
ونده: 94-880 مرجع رسیدگی شعبه 25 شورای حل اختالف خواهان:  کالسه پر
حجت علی عسگری  نشانی: خ امیرکبیر ـ بعد از چهار راه هزار دستان ـ تعمیرگاه 

فردوسی  خوانده: حسن خداوردی  نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه   با 
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر عنایت به محتویات پر

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
آقای حجت علی عسگری  رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
وجه  یال  ر  4/500/000 مبلغ   مطالبه  خواسته  به  خداوردی  حسن  آقای  طرفیت  به 
چک به شماره ی 293549 مورخ 94/2/4 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  پرداخت توسط  و گواهی عدم  ید خواهان 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ 
د ابراز  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد  و ارایه ننمو
مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
یال بابت اصل خواسته و  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/500/000 ر
ینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه  ینه دادرسی و هز یال بابت هز 325/000 ر
اجرای حکم در حق خواهان  یخ  تار تا  رسید چک موصوف94/2/4  یخ سر تار از 
وز پس از ابالغ  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ر
قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان ـ زهرا عابدینی 34859/م الف

ابالغ رای
مرجع     94/10/30 یخ  تار به   1716 دادنامه:  شماره    94873 ونده:  پر کالسه 
نشانی:   یمی  کر محسن  خواهان:  اختالف   حل  شورای   12 شعبه  رسیدگی: 
هادی  خوانده:  سپنتا   طرح  ماکان  شرکت  آزادی،  خ  ابتدای  کاوه،  خ  اصفهان، 
یک  از  بخشی  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی:  آبادی  حسن  صادقی 
با  تادیه    تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز انضمام  به  یال  ر  50/000/000 مبلغ  به  چک  فقره 
رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت 
نماید.رای قاضی شورای حل  رای می  آتی مبادرت به صدور  به شرح  و  اعالم  را 
یمی به طرفیت آقای هادی صادقی به  اختالف در خصوص دعوی آقای محسن کر
یخ  یال وجه چک به شماره ی 651693/49 به تار خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ر
ونده و بقای  94/4/15 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به  د ابراز و ارایه ننمو خو
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
یال بابت اصل خواسته و  مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ملت  ر
ینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر  ینه دادرسی و هز یال بابت هز 180/000 ر
یخ اجرای حکم در حق  رسید چک موصوف94/4/15 تا تار یخ سر از تار و تادیه 
وز پس  خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  بیست ر

قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان ـ     34864/م الف
ابالغ رای 

یخ 94/10/30  مرجع رسیدگی  ونده 940906  شماره دادنامه 1768 به تار کالسه پر
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: حسینعلی براتی  نشانی: اصفهان 
اتوبان چمران، کوی توکل، کوی جنت، کوی کدخدایی، پالک 75  خوانده: اکبر 
یال طی یک  اسفندیاری  نشانی: مجهول المکان   خواسته: مطالبه مبلغ 5/000/000 ر

ونده  ینه دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پر فقره چک به انضمام هز
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت  و اخذ نظر
دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای  نماید.  می  رای  صدور  به 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اسفندیاری  اکبر  آقای  طرفیت  به  براتی  حسینعلی  آقای 
یخ 92/12/25 به انضمام  یال وجه چک به شماره ی 493993  به تار 50/000/000 ر
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ننمو
310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر 
ینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر  ینه دادرسی و هز یال بابت هز 170/000 ر
یخ اجرای حکم در حق  رسید چک موصوف 92/12/25 تا تار یخ سر و تادیه از تار
وز پس  خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. بیست ر
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان ـ     34865/م الف

ابالغ رای 
یخ 94/11/29 مرجع رسیدگی:  ونده: 941202 شماره دادنامه 1884 به تار کالسه پر
خانه  نشانی:  قاسمی   محسن  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   9 شعبه 
خوانده:  برادران   وشی  فر میوه  منصور،  بن  امید،  خ  فرخی،  ماه  فلکه  اصفهان، 
د سلیمانی فرد  نشانی: مجهول المکان   خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000  محمو
ینه  هز انضمام  به   94/9/7 مورخ  تصادف  از  ناشی  وارده  خسارت  بابت  یال  ر
ارجاع  از  پس  گردشکار:  تادیه     تاخیر  خسارت  و  کارشناسی  ینه  هز و  دادرسی 
یه  یفات قانونی و اخذ نظر ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر پر
به  مبادرت  یر  ز شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محسن قاسمی 
یال  ر میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فرد  سلیمانی  د  محمو آقای  طرفیت  به 
ینه دادرسی  بابت خسارت وارده ناشی از تصادف مورخ 94/9/7 به انضمام هز
و نظربه  با توجه به شرح دادخواست  تادیه  ینه کارشناسی و خسارت تاخیر  و هز
فنی  افسر کاردان  یه  نظر برابر  و خواسته  اتومبیل خواهان  بین  اینکه در تصادف 
شخص خوانده مقصر شناخته شده است و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
یه کارشناسی میزان خسارت هشت میلیون تومان تعیین  مبنی بر اینکه طبق نظر
الباقی  مطالبه  و  ام  کرده  یافت  در بیمه  از  را  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  و  است  شده 
خسارت را دارم و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از نشرآگهی در جلسه حضور 
ده است لذا شورا به استناد مواد  نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننمو
آیین دادرسی مدنی  و 519 و 522 قاون  و مواد 198  و 2 قانون مسئولیت مدنی   1
یال بابت خسارت وارده  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ر
یال  ینه دادرسی و مبلغ ششصد هزار ر یال بابت هز به مبلغ سیصد و سی هزار ر
ینه کارشناسی و خسارت  یال بابت هز ینه نشرآگهی و مبلغ یک میلیون ر بابت هز
یخ تقدیم دادخواست )94/10/5( در حق خواهان صادر و اعالم  تاخیر تادیه از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
در این شعبه می باشد و در خصوص تامین خواسته با توجه به اینکه خواهان از 
تامین خواسته صرفنظر کرده است لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 9 حوزه قضائی اصفهان ـ

 34880/م الف

حتما بخوانید!
دوشنبـــــه  17 اسفندماه 4139۴ تاکید برخدمات مطلوب  به مسافران نوروزی

ـــمـــاره 111 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



فیلــم »مــن ســالوادور نیســتم«، ایــن روزهــا در 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

فیلــم  اســت.  کــران  ا حــال  در  اصفهــان 
ســینمایی »من ســالوادور نیســتم«، پنجمین ســاخته منوچهر 
هــادی اســت. »مــن ســالوادور نیســتم«، فیلمــی کمــدی اســت 
کــه مضامیــن اجتماعی خانوادگــی دارد و رضــا عطــاران ایفاگــر 
نقــش اصلــی ایــن فیلــم اســت. ۸۰ درصــد از فیلمبــرداری ایــن 
فیلــم دربرزیــل صــورت گرفتــه اســت. ریوالــدو، بازیکــن مشــهور 
فوتبــال برزیــل و مــرد ســال فوتبــال جهــان ســال ۱۹۹۹ در فیلم 
»مــن ســالوادور نیســتم« حضــور دارد. دســتمزد حضــور ریوالــدو 
در فیلم »من ســالوادور نیســتم«، جزو اســرار عوامل فیلم اســت 
و اعــام نشــده. همچنیــن دســتمزد اعــام شــده در بعضــی از 
ســالوادور  »مــن  فیلــم  اســت.  بــوده  شــایعه  خبرگزاری هــا، 
 نیســتم«، ابتــدا »رویــای مارســل« نــام داشــت. ژالــه صادقــی
مجــری تلویزیــون، در فیلــم »مــن ســالوادور نیســتم« نقــش 
خــودش را بــازی می کنــد. امیــر توســلی، ترکیبــی از موســیقی 
ایرانــی و برزیلــی را بــرای فیلــم »مــن ســالوادور نیســتم« ســاخته 
همــکاری  اولیــن  نیســتم«،  ســالوادور  »مــن  فیلــم  اســت. 

سینمای ایران با کشور برزیل است.
  خالصه فیلم

ناصــر و خانــواده اش بــه واســطه آژانــس تعطیــات رؤیایــی بــه 
ســفری ســیاحتی بــه برزیــل دعــوت می شــوند؛ آنجــل دختــری 

گرفتــه اســت و ... برزیلــی او را بــا نامــزد ســابق خــود اشــتباه 

  فیلم از نگاه عوامل
امیــر پروین حســینی )تهیه کننــده( دربــاره انتخــاب ریوالــدو 
فوتبالیســت برزیلی برای بازی در این فیلم می گوید: انتخاب 
اول مــا رونالــدو بــود؛ امــا ایشــان همزمــان بــا فیلمبــرداری مــا در 

آمریــکا بــود و بــه همیــن دلیــل ریوالــدو را جایگزیــن کردیــم.
ســالوادور  »مــن  می گویــد:  عطــاران  رضــا  حضــور  دربــاره  او   
نیســتم« بــرای فــروش زیــاد و شکســتن رکــورد گیشــه ســاخته 
کــه بــه  شــده اســت. رضــا عطــاران، بازیگــری بــی نظیــر  اســت 

تنهایــی در جــذب مخاطــب موفــق اســت؛ امــا ایــن بازیگــر تنهــا 
دلیــل جذابیــت فیلــم نیســت؛ فیلمبــرداری متفــاوت ابراهیــم 
غفــوری و بــه تصویــر کشــیدن رنــگ در ایــن فیلــم بــا توجــه بــه 
اینکــه برزیــل خود کشــور رنگ هاســت جذابیت بســیاری دارد؛ 
همچنیــن حضــور ریوالدو و همبازی شــدن او با رضا عطــاران از 

جملــه نقــاط قــوت ایــن فیلــم ســینمایی اســت.
علیرضــا مقصــودی )نویســنده( دربــاره چگونگــی شــکل گیری 
»مــن ســالوادور نیســتم« می گویــد: حــدود ســه ســال پیــش 

طرحــی را بــه پروین حســینی ارایــه دادم؛ ولــی شــرایط تولیــد 
آن پیــش نیامــد؛ مدتــی بعــد از آن، ایــن تهیه کننــده پیشــنهاد 
کــه می خواهــد در برزیــل بســازد؛ مــن هــم طرحــی  کاری را داد 
ــا کمــی  کــردم ب کــردم و احســاس  ــه  کــه از پیــش داشــتم ارای را 
کتر این  تغییــر می توانــد موقعیتــی جالــب و کمــدی را بــرای کارا
کتر  فیلــم بــه وجــود بیــاورد. اغلب فیلمنامه های من خلــق کارا
در موقعیت هــای خــاص اســت.  ایــن فیلمنامــه هــم بــه مــرور 
 در مراحــل طــرح، ســیناپس و فیلمنامــه بــا انجــام تغییراتــی

»مــن ســالوادور نیســتم« را بــه نتیجــه رســاند. از نظــر مــن ایــن 
ــر، کاری مردم پســند، جــذاب و صاحــب حــرف اســت و مــن  اث
کــران آن تعلــل  کــه چــرا مدیــران در ا هــم تعجــب می کنــم 

می کننــد.
  عوامل فیلم

کارگــردان: منوچهــر هــادی/ تهیه کننــده: منصور ســهراب پور، 
ســید امیــر پروین حســینی/ نویســنده: رضــا مقصــودی مدیــر 
فیلمبــرداری: ابراهیم غفوری آذر/ صدابــردار: غامرضا دوزنده 
زنــوزی/ طراحــان چهــره پــردازی: امیــد گل زاده، آرزو حاجــی 
ــن  ــن: حس ــی/ تدوی ــن غام ــاس: محس ــه و لب ــی صحن طراح
علیرضــا  برنامه ریــز:  مهــدوی/  گــذار: حســین  ایوبــی/ صدا
شــمس شــریفی/ جانشــین تولیــد: عبــاس نصــراهلل/ مدیــر 
تولیــد ایــران: ناصــر ریحان صفت/مشــاور زبــان: دکتــر مریــم 
 رحیمــی، مهنــدس امیــر رحیمــی / بازیگــران: رضــا عطــاران

 یکتــا ناصــر، مهــدی محرابــی، ژیــا صادقــی و ســوگل محرابــی 
کارول ویدوتــی، بــری فیــوکا.

معرفی فیلم »من سالوادور نیستم«

دوِر همی در برزیل

شــبکه نســیم، برنامه هــای نــوروزی خــود را از ۲۹ اســفند 
کلیــد مــی زنــد.  بــا پخــش نخســتین قســمت »خندوانــه« 
کــه هــر شــب  رامبــد جــوان در ســری جدیــد »خندوانــه« 
بخش هــای  و  آیتم هــا  بــا  می شــود  پخــش   ۲۳ ســاعت 
را  شــیرینی  بهــاری  شــب های  ســرگرم کننده  و  ع  متنــو

گــروه تهیــه  بــرای مخاطبــان رقــم خواهــد زد. 
تــدارک  ســرگرم  حاضــر  حــال  در  برنامــه  ایــن 
آیتم هــای مختلــف آن هســتند. »شــکر آبــاد« 
معرفــی  شــبکه  ایــن  نــوروزی  برنامــه  دیگــر 
آیتم هــای  بــا  برنامــه  ایــن  اســت.  شــده 
نمایشــی و طنــز، هــر شــب ســاعت ۲۲ مهمــان 
خانه هــا خواهــد شــد. مخاطبــان شــبکه نســیم 

ــاهد  ــاعت ۲۱ ش ــد هــر شــب س ــوروز می توانن ــای ن در روزه
خوانندگــی  مســابقه  برگزیــده  نفــرات  تنگاتنــگ  رقابــت 
کــوک« باشــند. ایــن برنامــه بــرای ایجــاد شــب های  »شــب 
تــدارکات  مخاطبانــش  بــرای  نــوروزی  ح بخــش  فر

ویــژه ای دیــده اســت. »هــوش برتــر«، دیگــر برنامــه شــبکه 
ــداد  ــر بام ــدک« ه ــه »قاص ــوروز، برنام ــت و در  ن ــیم اس نس
ســاعت ۳۰ دقیقــه همــدم شــب زنــده داران ایــن شــبکه 
مدیریــت  بــا  کــه  »دی دی«  جدیــد  ســریال  می شــود. 
حســین عرفانــی دوبلــه شــده در ۱۵ قســمت ۲۰ دقیقــه ای 
تــا  اســت  از شــبکه شــده  پخــش  آمــاده 
در  نــوروز لبخنــدی بــر لبــان مخاطبــان 
جدیدتریــن  از  بنشــیند.  شــبکه  ایــن 
کــه در نــوروز ۹۵  فیلم هــای شــبکه نســیم 
پخــش خواهــد شــد مجموعــه »دوســتان 
»باشــگاه های  اســت.  کنــد«  دور 
فوتبــال جهــان«، »رنگارنــگ« و »رادیــو 
نــوروز  در  نســیم  شــبکه  برنامه هــای  دیگــر  از  جوانــی« 
کــه در آیتم هــای ۱۵ تــا ۱۲ دقیقــه ای آمــاده  ۹۵ هســتند 
نــوروز در  نســیم  شــبکه  مختلــف  ســاعات  در   پخــش 

خواهند شد.

»خندوانه«29اسفندماهپخشمیشود

کــرد:  اعــام  ســینمایی  ســازمان  بین الملــل  مســئول 
کــران فیلم هــای خارجــی در حــال  ا بــرای  ایــن ســازمان 
بــه  زمینــه  ایــن  در  هنــوز  امــا  اســت؛  مطالعــه  و  بررســی 
ج تقی پــور« دربــاره  نتیجــه قطعــی نرســیده اســت. »ایــر
ایــن  داد:  توضیــح  خارجــی  فیلم هــای  کــران  ا احتمــال 

موضــوع در درجــه اول بــه تصمیــم عمومــی 
ببینیــم  بایــد  و  دارد  نیــاز  ارشــاد  وزارت 
می شــود  موافقــت  موضــوع  ایــن  بــا  اساســا 
حاضــر  حــال  در  کــرد:  اضافــه  وی  نــه.  یــا 
کمیتــه ای تشــکیل شــده و مشــغول بررســی 
ایــن  گــر  ا اســت.  زمینــه  ایــن  و مطالعــه در 
برســد  تاییــد  بــه  و  بشــود  قطعــی   تصمیــم 

مــا بــه عنــوان امــور بین الملــل در بخــش اجــرا همــکاری 
ایــن  بنــده دخالــت مســتقیمی در  امــا  خواهیــم داشــت؛ 
توجــه  بــا  آثــار  معــاون  افــزود:  تقی پــور  نــدارم.  زمینــه 
زمینــه  ایــن  در  اجتماعــی  شــرایط  و  کشــور  ظرفیــت  بــه 

گروه هــای  حاضــر  حــال  در  کــرد.  خواهــد  تصمیم گیــری 
آمــاده  زمینــه  ایــن  در  را  خــود  گزارش هــای  کارشناســی 
را  قطعــی  تصمیــم  بایــد  ســازمان  نهایــت  در  و  کرده انــد 
تفــاوت  بــه  اشــاره  بــا  ســینما  تهیه کننــده  ایــن  بگیــرد. 
و  قبــل  ســال های  در  فیلم هــای خارجــی  کــران  ا شــرایط 
نیســت  الزم  کــرد:  تصریــح  انقــاب  از  بعــد 
از  پیــش  شــیوه  بــه  خارجــی  فیلــم  کــران  ا
ــران را قبضــه  کــه ســینمای ای انقــاب باشــد 
کار  گــر روش درســتی بــه  کــرده بــود؛ بلکــه ا
ــد  ــی می توان ــای خارج ــران فیلم ه ک ــم، ا ببری
کنــد.  کمــک  داخلــی  ســینمای  رونــق  بــه 
افزایــش  فکــر  بــه  بایــد  مــا  حاضــر  حــال  در 
مخاطبــان و فــروش فیلم هــا باشــیم. در همیــن راســتا، هــم 
و ســالن های  فیلم هــای داخلــی  کیفــی  ارتقــای  نیازمنــد 
ســینما هســتیم و هــم بایــد ببینیــم نمایــش چــه نــوع فیلــم 

کنــد. کمــک  بــه رونــق ســینمای مــا  خارجــی می توانــد 

کرانفیلمهایخارجیهنوزقطعینیست ا

حرفونقل
کــرد: بــا حمایــت ریاســت ســازمان  - خانــه ســینما اعــام 
کامــل اجــرای بیمــه  ســینمایی، در ســال ۹۵ مســئولیت 

گرفــت. تکمیلــی اعضــای خــود را بــه عهــده خواهــد 
پیشکســوت  نویســنده  کبریانــی،  ا محمدهاشــم   -
می گویــد: مشــکل نشــر ایــران تنهــا بــه ممیــزی محــدود 
نمی شــود و مشــکات ســاختاری و ســرمایه گذاری هــم 

دارد. وجــود 
و  متــن  بــا  الکترونیکــی  »بی هــوا«  موســیقی  آلبــوم   -
ایــده  موســیقایی امیرعلــی محبی نــژاد بــه زودی منتشــر 

خواهــد شــد.
- آرش عباســی از اجــرای طرحــی بــا نــام »ســاختن از 
هیــچ« بــه عنــوان پــروژه جدیــدش در تئاتــر خبــر داد.

کــه ایــن روزهــا درگیــر ســاخت  - محمدحســین لطیفــی 
ــون در  ــاق تلویزی ــن اتف ــت، مهم تری ــوروزی اس ــریال ن س
از  را پرداخــت مطالبــات برخــی همکارانــش  ســال 94 
کــرد  صداوســیما عنــوان و در عیــن حــال ابــراز امیــدواری 
ــوی  ــیما از س ــه صداوس ــه  بودج ــال 95 در الیح ــه در س ک

ــرد. ــی صــورت بگی مجلــس شــورای اســامی تغییرات
گزینه هــای  از  بــه عنــوان یکــی  کــه  - ســیدعلی ضیــا 
برتریــن مجریــان ســال در برنامــه ســه ســتاره شــبکه ســه 
ــیه های  ــد از حاش ــات بع ــاره اتفاق ــود، درب ــده ب ــر ش حاض
پرویــز  از  هــم  جریــان  آن  از  بعــد  »مــن  گفــت:  داربــی 
کــه  کــس  کــردم و بــاز هــم از هــر  مظلومــی معذرتخواهــی 
بــا رفتــار مــن آزرده شــده، معــذرت می خواهــم. بعــد از 
آن اتفــاق هــم یــک بــار در میــدان شــهرک غــرب اتفاقــی 

گرفتیــم. ایشــان را دیــدم و بــا هــم عکــس 
- برنامــه تلویزیونــی »حــال خــوب« محصــول شــبکه 

ســامت در نــوروز، روزهــای فــرد روی آنتــن مــی رود.
بــه  »دربســت«  ســینمایی  فیلــم  از  رونمایــی  آییــن   -
تهیه کنندگــی  و  فــرد  خامه پرســت  علــی  کارگردانــی 
مشــترک حســن مصطفــوی و حســن علیمردانــی برگــزار 

شــد.
- دو آلبوم موســیقی »ســفر به خویشــتن« به آهنگســازی 
پویــا باباعلــی و »درنــگ« بــا هنرمنــدی بهــزاد رواقــی و 
فرهــاد صفــری بــا هدف انتشــار آثــار موســیقیدانان جوان 
ایرانــی بــا رویکــرد موســیقی معاصــر، روانــه  بازار موســیقی 

. شد
ــا اشــاره  ــد ۶۵« ب ــم »متول کارگــردان فیل ــی  - مجیــد توکل
ســینمای  از  حمایــت  دربــاره  مســئوالن  ســخنان  بــه 
کــرد زمــان مناســبی بــرای  امیدبخــش ابــراز امیــدواری 
کــه بــه گفتــه وی موضوعــی جوان پســند  کــران فیلمــش  ا

گرفتــه شــود. دارد، در نظــر 

سخن روز

 حوزه هنری استان اصفهان منتشر کرد؛
کتاب

تنفسدرهوایپاکقرآن
کتــاب  اصفهــان  اســتان  هنــری  حــوزه  وطــن:  کیمیــای 
کتــاب   تنفــس در هــوای پــاک قــرآن را بــه چــاپ رســاند. ایــن 
کاری  در 216 صفحــه تدویــن شــده و طــرح روی جلــد آن 
کــرم شــادانی فــر آن را تنظیــم  از فضــل اهلل صابــری اســت و ا
بــرای  کتــاب در 3000 نســخه در ســال 94  ایــن  تــا  کــرده 
اولین بــار منتشــر شــود. کتــاب »تنفــس در هــوای پاک قــرآن« 
بــه بیــان نکاتــی در خصــوص نیــاز توجــه انســان بــه خداونــد 
متعــال می پــردازد و آن  را بــا آیــات قــرآن و احادیــث یــادآور 
ــت: در  ــده اس ــاب آم کت ــن  ــه ای ــی از مقدم ــود. در بخش می ش
همــه اوقــات و زمان هــا و فرصت هــا و وقت هــا و روزهــا و 
شــب ها و ســاعات و دقایــق و ثانیه هــا و لحظــات خداونــد 
رحمــان رحیــم رئــوف لطیــف رقیــب عزیــز حکیــم به فضلش 
یــک دم از دغدغــه نجــات و حیــات و فــاح و رســتگاری 
بندگانش به وســیله دین و پیامبر و کتاب و امامان و اولیا و 

ــل نشــده اســت. ــاء و ... غاف اوصی

پژوهشهایبرترفرهنگیوهنرییزد
معرفیشدند

فرهنگــی برتــر  پژوهش هــای  معرفــی  دوره   هفدهمیــن 
هشــتمین  حاشــیه  در  یــزد  اســتان  اجتماعــی  و  هنــری 
کتــاب یــزد برگــزار شــد. در ایــن مراســم از   نمایشــگاه بــزرگ 
کل  37 اثــر رســیده بــه دبیرخانــه شــورای پژوهشــی اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان، هفــت پژوهــش بــه عنوان 

برتــر معرفــی و از آن هــا بــا حضــور مســئوالن تجلیــل شــد. 
کــرم جنتی فــر در محــور فرهنــگ، ایثــار و  در ایــن مراســم ا
شــهادت، مریــم موســوی، اعظــم مقیمــی و بی بــی فاطمــه 
محلــی رســانه های  و  فرهنــگ  محــور  در   حســینی زاده 

در  شــاکری  صداقــت  محمدجــواد  ســید  االســام  حجــت 
محــور هنرهــای تجســمی، ســید محمدرضــا قائم محمــدی 
در موضــوع تحکیــم بنیــان خانــواده، علیرضــا دهقــان در 
محــور ســینما و الهــه پــور رحیمیــان در محــور ســرمایه های 
ــر اســتان  ــه عنــوان پژوهشــگران برت فرهنگــی و اجتماعــی ب
معرفــی شــدند. علــی غیاثــی ندوشــن، مدیــر کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه شــورای 
پژوهشــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــزد بــا 22 ســال 
قدمــت یکــی از باســابقه ترین نهادهــای پروهشــی اســتان 
گفــت: تاکنــون 90 طــرح پژوهشــی توســط ایــن شــورا  اســت، 

اجــرا یــا حمایــت شــده اســت.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر دوشنبـه  17 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 111»خندوانه« 29 اسفندماه پخش می شود ســــــــــــال دوم       ݡسݒ

ابالغ رای 
یــخ  تار   94/7/30 یــخ  تار بــه   1255 دادنامــه:  شــماره   824/94 ونــده:  پر کالســه 
رســیدگی: 94/7/21 مرجــع رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
دی نشــانی: اصفهــان، خ کهنــدژ، کلــه پــزی خــرم    وکیــل:  وش داو خواهــان: ســر
بــی،  رگمهــر، ابتــدای هشــت بهشــت غر حمیــد جهانگیــری نشــانی: اصفهــان خ بز
مجتمــع فردوســی، ط اول، واحــد 1  خوانــدگان: نجــم ســالم زاده و حســن کاشــفی 
و  فــرد هــر دو مجهــول المــکان خواســته الــزام خوانــدگان بــه انتقــال ســند اتومبیــل پــژ
یــال   گردشــکار:  GLX 405 بــه شــماره انتظامــی 932/24 ب 37 مقــوم بــه 10/000/000 ر
یفات  ونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی تشــر پــس از ارجــاع پر
یــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه  قانونــی و اخــذ نظر
یــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رای قاضــی شــورا درخصــوص دعــوی  شــرح ز
دی بــا وکالــت آقــای حمیــد جهانگیــری بطرفیــت خوانــده  وش داو خواهــان آقــای ســر
آن آقایــان نجــم ســالم زاده و حســن کاشــفی بخواســته فــوق بــا توجــه بــه محتویــات 
ونــده و مــدارک پیوســتی و اظهــارات وکیــل خواهــان بشــرح دادخواســت تقدیمــی  پر
)در جلســه مــورخ 94/7/20( مبنــی بــر الــزام خوانــدگان ردیــف اول بــه انتقــال ســند 
ینــه  بــه انضمــام هز انتظامــی 932/24 ب 37  بــه شــماره   405GLX و پــژ اتومبیــل 
هــای دادرســی کــه در ایــن جهــت بــا اســتعالم از پلیــس راهــور و وصــول جوابیــه کــه 
اتومبیــل فــوق الذکــر بنــام خوانــده ردیــف اول )آقــای نجــم ســالم زاده( مــی باشــد و 
بــا توجــه بــه قــرارداد فــی مــا بیــن خواهــان و خوانــده و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان بــا 
توجــه بــه ابــالغ بــه نحــو نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه 
ده و  الیحــه و دفاعیــه محکمــه پســندی در مســند اعتــراض بــه شــعبه ارائــه ننمــو
لــذا قاضــی شــورا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و اظهــار نظــر اعضــاء دعــوی خواهــان 
ــون  ــواد 198 و 519 قان ــه م ــتناد ب ــته و اس ــف اول وارد داش ــده ردی ــه خوان ــبت ب را نس
ــی 223 قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت  آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 10 و 219 ال
و  خوانــده ردیــف اول )آقــای نجــم ســالم زاده( بــه انتقــال ســند اتومبیــل ســواری پــژ
405 جــی ال ایکــس بــه شــماره انتظامــی  932/24 ب 37 و پرداخــت مبلــغ  200/000 
ینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه در  ینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و هز یــال بابــت هز ر
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد و خواســته خواهــان در خصــوص خوانــده 
ردیــف دوم و آقــای حســن کاشــفی فــرد بــا توجــه بــه صــورت جلســه مــورخ 94/7/20 
ــتناد  ــذا اس ده ل ــو ــترد نم ــه وی مس ــبت ب د را نس ــو ــوکل خ ــته م ــان خواس ــل خواه وکی
ــرار رد دعــوی خواهــان در ایــن  ــه بنــد ب مــاده 107 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ق ب
وز  خصــوص صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت ر
یــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه مــی باشــد و ســپس ظــرف مهلــت بیســت  از تار
یــخ ابــالغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی اصفهــان  وز از تار ر
مــی باشــد.       قاضــی شــورای حــل اختــالف 12 حــوزه قضائــی اصفهــان     34866/ 

م الــف
مزایده

ونــده: 9309980351601483 شــماره  شــماره نامــه: 9410116838100401 شــماره پر
یــخ تنظیــم: 94/12/06  بایگانــی شــعبه: 940317  تار

آگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه خانــواده اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص 
ونــده کالســه 940317 اجرایــی شــعبه اول دادگاه خانــواده لــه خانــم مــژگان امینــی  پر
ــه خواســته تعــداد  ــد احمــد ب زن ــی فر ــه دادخــواه تهران ــه آقــای نبــی ال ــی علی ــد عل زن فر
یال)حســب  یالــی 3/047/300/000 ر زش ر بــه ار 310 عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی 
اســتعالم قیمــت ســکه از اتحادیــه صنــف طــال و جواهــر( مقــدار 50 مثقــال طــالی 18 
یــال )حســب اســتعالم قیمــت  یالــی 244/356/720 ر زش ر عیــار ســاخته شــده بــه ار
یــال بابــت  یــه، مبلــغ 3/000/000 ر طــال از اتحادیــه صنــف طــال و جواهــر( بابــت مهر

ــغ 2/550/000  ــه نشــر آگهــی و مبل ین ــال بابــت هز ی ــغ 350/000 ر ــه کارشناســی مبل ین هز
یــال در حــق محکــوم  یــال بابــت حــق االجــرا، جمعــًا بــه مبلــغ 3/297/556/720 ر ر

یــر برگــزار نمایــد: وش ملــک بــه شــرح ز لهــا جلســه مزایــده ای جهــت فــر
مــورد مزایــده عبارتســت از مقــدار 15/517 حبــه مشــاع از 24 حبــه مشــاع از 72 حبــه 
پــالک ثبتــی 20604 فرعــی از 15190 اصلــی بخــش 5 اصفهــان کــه ششــدانگ پــالک 
ــی،  ــان ج ــان، خیاب ــع در اصفه ــاری واق ــه تج ــک مجموع ــورت ی ــه ص ــور ب ــی مذک ثبت
بــا کــد پســتی 8156875551 مــی  ویــن، جنــب اداره دارایــی،  از چهــار راه پر بعــد 
یــه مصــون از  یــه کارشــناس رســمی دادگســتری کــه ایــن نظر باشــد. حســب نظر
اعتــراض باقــی مانــده اســت اعــالم گردیــده ایــن مجموعــه شــامل دو بــاب مغــازه 
زمیــن مــی  یر وی مغــازه هــا و یــک واحــد انبــار تجــاری در ز و یــک واحــد دفتــر کار ر
بــع و مســاحت اعیانــی  د 126/2 متــر مر باشــد. مســاحت عرصــه مجموعــه حــدو
بــع بنــا شــده بــا دیوارهــای آجــر باربــر و ســتون هــای فلــزی بــا ســقف  آن 378 مترمر
بــع و 60  تیرچــه بلــوک. مغــازه هــا کــه در طبقــه همکــف قــرار دارد دارای 48 متــر مر
ــا  ــافرتی )آرت ــات مس ــی و خدم وش ینی فر ــیر ــته ش ده و در رس ــو ــاحت ب ــع مس ب ــر مر مت
یت و حفــاظ کرکــره  گشــت( فعالیــت دارد. مغــازه هــا دارای درب هــای شیشــه ســکور
ق مجــزا و آب و گاز  لولــه ای مــی باشــد. کــف مغــازه هــا ســرامیک و دارای انشــعاب بــر
بــع  د 110 مترمر مشــترک مــی باشــند . دفتــر کار کــه در طبقــه اول قــرار دارد دارای حــدو
ده و نمــای خارجــی آن آجــر بــا پنجــره هــای فلــزی و کــف موزاییــک کــه  مســاحت بــو
بــه چنــد اتــاق کار تقســیم شــده و دارای آشــپزخانه بــا بدنــه کاشــی و کابینــت فلــزی 
زمیــن تجــاری مجموعــه در  یر و در رســته آموزشــگاه آزاد موســیقی فعالیــت دارد. ز
وشــی فعالیــت  ده و حســب اظهــارات خواهــان در رســته مبــل فر زمــان بازدیــد بســته بــو
پــالک  زش ششــدانگ  ار یــه کارشــناس رســمی دادگســتری  نظر اســاس  بــر  دارد. 
ثبتــی مذکــور شــامل عرصــه و اعیــان )حقــوق مالکانــه( بــدون در نظــر گرفتــن بهــای 
یابــی شــده  ز یــال ار تجــاری واحدهــا ) حــق کســب و پیشــه( مبلــغ 15/300/000/000 ر
زش دو دانــگ مالکیــت محکــوم علیــه مبلــغ 5/100/000/000  اســت و بــر ایــن اســاس ار
یــال محاســبه و اعــالم مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه اینکــه کل محکــوم بــه در حقــوق  ر
یــال مــی باشــد لــذا محکــوم بــه معــادل مقــدار  محکــوم لهــا مبلــغ 3/297/556/720 ر
15/517 حبــه مشــاع از 24 حبــه مشــاع از 72 حبــه پــالک ثبتــی مذکــور مــی باشــد کــه 

وش مــی رســد. یــق مزایــده در حــق محکــوم لهــا بــه فــر همیــن مقــدار از طر
وش در محــل فــوق از پــالک مذکــور دیــدن  وز قبــل از فــر متقاضیــان مــی تواننــد 5 ر
یــخ 1395/1/25 ســاعت 30: 9 صبح  یــد در تار کــرده و جهــت شــرکت در مزایــده و خر
در دفتــر ایــن اجــرا واقــع در خیابــان نیکبخــت ، مجتمــع اجــرای احــکام حقوقــی، 
وع و برنــده کســی  یابــی شــر ز وش از مبلــغ ار طبقــه اول، واحــد یــک حاضــر شــوند. فــر
ده و حداقــل 10% مبلــغ تصویبــی  یــن قیمــت بــو تر د کــه پیشــنهاد کننــده باال خواهــد بــو

یــز نمایــد. را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری وار
اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان   34927 / م الف

دادنامه
ونــده:  یــخ تنظیــم: 94/10/03  شــماره پر شــماره دادنامــه: 9409970350701575  تار
9409980350700367 شــماره بایگانــی شــعبه: 940428  خواهــان: آقــای علیرضــا 
زنــد  زنــد عبدالــه بــا وکالــت آقــای محمــد ابراهیمــی فر جهــان بخــش مهــدی آبــادی فر
رگمهــر چهــار راه هشــت بهشــت بــه ســمت احمــد آبــاد  علــی بــه نشــانی اصفهــان بز
ــده: آقــای  ــور طبقــه 3 واحــد 304  خوان ــان ســپهبد قرنــی مجتمــع میــالد ن نبــش خیاب
 .1 هــا:  المــکان خواســته  نشــانی مجهــول  بــه  زنــد حســین  فر وزی  نــور غالمرضــا 
مطالبــه وجــه چــک 2. مطالبــه خســارت دادرســی 3. مطالبــه وجــه بابــت ... 4. مطالبــه 
ــده ختــم  ون ــات پر رســی محتوی ــه  گردشــکار: دادگاه پــس از بر ــر تادی خســارت تاخی

یــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رســیدگی اعــالم بــه شــرح ز
رای دادگاه در خصــوص دادخواســت علیرضــا جهــان بخــش مهــدی ابــادی بــا 

مبلــغ  مطالبــه  بــر  مبنــی  وزی  نــور غالمرضــا  طرفیــت  بــه  ابراهیمــی  محمــد  وکالــت 
عهــده   94/7/4-739770 شــماره  بــه  چــک  بــرگ  یــک  وجــه  یــال  ر  104/628/000
ــغ 110/055/000  ــه مبل ــه شــماره 119 ب ــور ب ــه وجــه یــک فقــره فاکت بانــک ســپه و مطالب
یــال و مطالبــه خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات  ر
ــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه مانــدن چــک  ونــده تصوی پر
در دســت دارنــده نشــان اشــتغال ذمــه صــادرک ننــده آن اســت و نیــز بــا عنایــت بــه 
تصویــر مصــدق بارنامــه ارســال ســنگ بــرای خوانــده مــورخ 92/6/31 و فاکتــور 
یــخ 92/7/1 ادعــای خواهــان ثابــت و  حاکــی از تحویــل ســنگها بــه گیرنــده در تار
د و مســتندًا بــه مــاده 3 قانــون صــدور چــک و مــواد  مســلم تشــخیص داده مــی شــو
198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
یــال اصــل خواســته و 6/352/392  خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 214/683/000 ر
ــید و  رس ــک از سر ــه چ ــه وج ــر تادی ــارت تاخی ــن خس ــی و همچنی ــه دادرس ین ــال هز ی ر
ــا زمــان اجــرای حکــم کــه در  یــخ تقدیــم دادخواســته )94/5/5( ت مابقــی طلــب از تار
زمــان اجــرا وفــق شــاخص تغییــر قیمتهــای ســاالنه اعالمــی بانــک مرکــزی محاســبه 
خواهــد شــد در حــق خواهــان صــادر می¬گــردد. رای صــادر شــده غیابــی و ظــرف 
وز از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و بــا انقضــای مهلــت مزبــور ظــرف  بیســت ر

وز تجدیدنظــر خواهــی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان اســت. بیســت ر
دادرس شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ـ هــادی وطــن خــواه 34945 / م 

الــف
دادنامه 

  9409980360100748 ونــده:  پر شــماره    9409970354501354 دادنامــه:  شــماره 
کالســه  ونــده  پر   1394/10/06 تنظیــم:  یــخ  تار  940948 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
9409980360100748   شــعبه 119 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )119 جزایــی 
ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9409970354501354   شــاکی: آقــای جــواد جهــان فــر 
زنــد حســن بــه نشــانی  وانــی فر زنــد رجــب علــی بــا وکالــت آقــای مهــدی باقــری خار فر
دولــت آبــاد بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری نبــش کوچــه دارایــی    متهــم: آقــای 
زنــد لطــف الــه بــه نشــانی شهرســتان اصفهــان خانــه  حمیــد موســی الرضایــی فر
وش  اصفهــان بلــوار ســپاه کــوی میخــک فرعــی 3 مجتمــع ســه گل واحــد 3  اتهــام: فــر
یــر مبــادرت بــه صــدور  مــال غیــر  گردشــکار: دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم وبشــرح ز

ــد. ــی نمای رای م
ــر  ــر ب ــه دای ــف ال ــد لط زن ــی فر ــی الرضای ــد موس ــام حمی ــوص اته رای دادگاه در خص
ــت  ــا وکال ــی ب ــد رجبعل زن ــر، موضــوع شــکایت آقــای جــواد جهانفــر فر وش مــال غی فــر
ــب  ــوکل بموج ــته م ــار داش ــاکی اظه ــل ش ــه وکی ــن شــرح ک ــدی باقــری، بدی ــای مه آق
عنــه  ازمشــتکی  را  مســکونی  آپارتمــان  یکدســتگاه   89/11/25 مورخــه  قولنامــه 
ــد و پــس  ــه نامبــرده پرداخــت مــی نمای ــال ب ی ــغ 530/000/000 ر یــداری کــرده و مبل خر
از آن متهــم در مورخــه 90/4/3 همیــن آپارتمــان را بــه شــخصی بنــام بتــول فصیحــی 
وشــد و بــه نامبــرده منتقــل مــی نمایــد، البتــه پــس از معاملــه بــا مــوکل قــرار  مــی فر
ده مغــازه ای را بــه مــوکل تحویــل دهــد و پــس از آن ایــن قولنامــه آپارتمــان بــا  بــو
دداری و بنــا بــر ایــن معاملــه بــا مــوکل  مــوکل فســخ گــردد کــه از انجــام ایــن کار خــو
ده اســت و ایــن مطلــب در حاشــیه قولنامــه مغــازه بــا مــوکل  د باقــی بــو بــه اعتبــار خــو
ونــده تحقیقــات انجــام شــده،  نوشــته شــده اســت، دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پر
و  متهــم  ناحیــه  از  موثــر  دفــاع  و  عــدم حضــور  ایشــان،  وکیــل  و  اظهــارات شــاکی 
ونــده  د در پر ــه شــده ازســوی شــاکی و ســایر قرائــن و امــارات موجــو مســتندات ارائ
ز تشــخیص نامبــرده را بــه اســتناد مــاده از قانــون  اتهــام متهــم را بشــرح فــوق محــر
راجــع بــه انتقــال مــال غیــر مــال غیــر و مــاده از قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ارتشــاء اختــالس و کالهبــرداری بــه تحمــل ســه ســال حبــس و پرداخــت 530/000/000 
یــدار دیگــر  یــال جــزای نقــدی ورد مــال بــا توجــه بــه انتقــال رســمی مالــک بــه خر ر

شــاکی بــه تقدیــم دادخواســت حقوقــی ارشــاد مــی گــردد. رای صــادره غیابــی اســت 
یــخ ابــالغ قابــل واخوهــی در همیــن دادگاه اســت.  وز از تار و ظــرف 20 ر
رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ رستم پور  34935/ م الف

دادنامه 
  930998611600815 ونده:  پر شماره    9409970354501353 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   1394/10/06 تنظیم:  یخ  تار  940956 شعبه:  بایگانی  شماره 
جزایی   119( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   119 شعبه    930998611600815
سمیرا  خانم  شاکی:    9409970354501353 شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
زند احمد به نشانی شهرستان اهواز، کوی فرهنگیان 1، خ گالیل،  مرتضائی فر فر
زند  ابوالفضل طبقه همکف  متهم: آقای آرش طاهری فر مجتمع مسکونی تجاری 
ختم  دادگاه  گردشکار:  انفاق   ترک  اتهام:  المکان     مجهول  نشانی  به  ناصر 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم وبشرح ز
زند ناصر دایر بر ترک انفاق  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای آرش طاهری فر
محتویات  به  توجه  با  احمد  زند  فر فر  مرتضائی  سمیرا  همسرش  شکایت  موضوع 
عدم  مطلعین،  اظهارات  انتظامی،  مرجع  گزارش  شده،  انجام  تحقیقات   ، ونده  پر
به  نفقه  پرداخت  بر  مبنی  دلیل  ارائه  عدم  و  متهم  ناحیه  از  موثر  دفاع  و  حضور 
ز  محر فوق  بشرح  را  اتهامش  ونده  پر در  د  موجو امارات  و  قرائن  سایر  و  همسرش 
تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده و ماده 19 قانون 
رای  نماید.  می  محکوم  حبس  یکسال  تحمل  به   1392 مصوب  اسالمی  مجازات 
یخ ابالغ قابل واخوهی در همین دادگاه  از تار وز  صادره غیابی است و ظرف 20 ر

است.  رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ رستم پور  34934/ م الف

ابالغ رای 
یخ  تار  94/11/19 یخ  تار به   2086 دادنامه  شماره     1524-94 ونده:  پر کالسه 
اصفهان   اختالف  حل  شورای   45 شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/11/13  : رسیدگی 
آزادگان،  ق نشانی: اصفهان، خیابان  ـ محسن نورشر ق  خواهان: حسین نورشر
خوانده:   11 پالک  سابق(  )بازار  نامداری  یوسف  شهید  کوچه  وز،  هوانیر مقابل 

حسن رجبی   نشانی مجهول المکان   خواسته: مطالبه
طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  ونده  پر ارجاع  از  پس  گردشکار: 
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم  یفات قانونی و اخذ نظر تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: و به شرح ز
ق و محسن نور  آقایان حسین نور شر رای قاضی شورادرخصوص دادخواست 
یال  ر  49/420/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  و  رجبی  حسن  آقای  طرفیت  به  ق  شر
ینه  هز دادرسی  ینه  هز پرداخت،  تاخیر  خسارت  بانضمام  معوقه  اقساط  بابت 
استعالم  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  است.  استدعا  مورد   ... و  کارشناسی 
انجام شده از بانک مهر اقتصاد صورتجلسه مورخه 93/11/13 و اینکه خوانده 
ده  مجهول المکان و در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه ای هم تقدیم ننمو
ده است. شورا باستناد مواد 519-515- ننمو ابراز  برائت ذمه خویش  بر  و دلیلی 
 49/420/000 مبلغ  به  به محکومیت خوانده  آئین دادرسی حکم  قانون   198-522
ینه  هز و  خوانده  ضمانت  بابت  ق  نورشر حسین  آقای  اول  خواهان  حق  در  یال  ر
یخ تقدیم دادخواست 94/10/2  یال و تاخیر تادیه از تار دادرسی به مبلغ 480/000 ر
قابل  ابالغ  از  وز پس  ر بیست  و ظرف  رای صادره غیابی  دارد  اعالم می  و  صادر 
وز پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدید  واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست ر
نظر در دادگاههای حقوقی عمومی اصفهان می باشد. ضمنًا با توجه به ماده 197 
وز  ق . آ . د . م به خواهان دوم قرار رد دعوی صادر می گردد. این قرار ظرف 20 ر

قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف 45 حوزه قضائی اصفهان      34848/ م الف



کشور: در مسابقات بدنسازی قهرمانی 

گوی سبقت        اصفهانی ها 
را ازحریفان ربودند

اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
و سرویس ورزشی بدنســازی  شــده  متحــول  هیئــت 

پــرورش انــدام اســتان اصفهــان کــه تمــام هــّم و غــم خود 
مســابقات  در  می کنــد،  پایــه  در  ســازندگی  صــرف  را 
بــا دروکــردن  کشــور اصفهــان  پاورلیفتینــگ قهرمانــی 
حریفــان  از  را  ســبقت  گــوی  خوش رنــگ،  مدال هــای 

ربود.
کــه از 12 لغایــت 15 اســفند درشــهر  در ایــن مســابقات 
گل و بلبــل شــیراز برگــزار شــد، بــرای چندمیــن بــار متوالــی 
کشــیدند و  خ حریفــان  ــه ر ــا قــدرت خــود را ب اصفهانی ه
4 جــام  ارزشــمند قهرمانــی را بــرای همشــهریان خــود 
بــه ارمغــان آوردنــد. درایــن دوره از رقابت هــا، تیم هــای 
و  یــک  مســتر  نوجوانــان  انــدام   پــرورش  و  بدنســازی 
کردنــد و  مســتر دو بــه عناویــن   قهرمانــی دســت پیــدا 
ذکــر  شــایان  رســید.  نایب قهرمانــی  بــه  جوانــان  تیــم 
ــه  ک ــور  کش ــی  ــگ قهرمان ــابقات پاورلیفتین ــه در مس اینک
شــد،  قهرمــان  نوجوانــان  تیــم  شــد،  برگــزار  شــیراز  در 
ــان نایب قهرمــان، تیــم بزرگســاالن در غیــاب  تیــم جوان
ــرار  ــان نامــدار خــود در رده چهــارم ق تنــی چنــد از قهرمان
گرفــت و تیم هــای پاورلیفتینــگ پیشکســوتان یــک و دو 

عناویــن قهرمانــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 

مایلی کهن: سیاه بازی بس است
کــه دیــروز  همزمــان بــا مراســم   محمــد مایلی کهــن 
کمــک داوران لیــگ برتــر فوتبــال  تجلیــل از داوران و 
کادمــی  ملــی فوتبــال رفتــه بــود، به محض  بانــوان بــه آ
کی روشــی پور  کــه همــه  گفــت: اینجــا  ورود بــه هتــل 
کی روشــی می شــوم!  هســتند. مــن هــم از ایــن بــه بعــد 
کــه بــا اصحــاب  کفاشــیان  وی ســپس مقابــل علــی 
رســانه گفت وگــو می کــرد قــرار گرفــت و بــا حالتــی خاص 
کنــد بــه رییــس فدراســیون  بــدون اینکــه صحبتــی 
کفاشــیان  فوتبــال نــگاه می کــرد. پــس از ایــن اتفــاق 
کــرد: نمی دانــم مایلی کهــن بــرای چــه چیــزی  اعــالم 
کرده ایــم!  بــه اینجــا آمــده و خودمــان هــم تعجــب 
مایلی کهــن پــس از نــگاه دوبــاره بــه کفاشــیان بــه کنایه 
کــه بــا  گفــت: آمــده ام تــا مــرا بــه اویــن ببریــد! چــکاره ای 
کنــی؟! مدیــر فنــی پیشــین تیــم فوتبــال  مــن برخــورد 
ــه رو  ــگاران روب ــا خبرن ــه ب ــس از اینک ــورمان پ کش ــد  امی
کادمــی  آمــده و چــه  شــد، در خصــوص اینکــه چــرا بــه آ
اتفاقــی افتــاده اســت، اظهــار داشــت:  چیــزی نیســت. 

مــن هــم صحبتــی نــدارم.

اخبار ورزشی

در انتخابات فدراسیون 
شرکت نمی کنم

کــه  جلســه ای  خصــوص  در  پیروانــی  افشــین   
ایــن  گفــت:  داشــت،  کفاشــیان  علــی  بــا  دیــروز  
ــا علــی  کــه پــس از اســتعفایم ب اولیــن جلســه ای بــود 
گــر اســتعفایی دادم بــه دلیــل  کفاشــیان داشــتم. مــن ا
کنــون هــم ایــن اســتعفا  ــود و ا ــی ب مشــکالت تیــم مل
قبــول نشــده اســت. حــاال بــا تمــام وجــود در خدمــت 
کنیــم حاشــیه ها  تیــم ملــی هســتم. همــه بایــد تــالش 
کمتــر شــود و بــرای موفقیــت تیــم ملــی بــا تمــام وجــود 

کنیــم. کار  تمام قــد  و 
دارد  امکانــات  بــه  نیــاز  ملــی  تیــم  داد:  ادامــه  وی 
داشــته  اسپانســر  بایــد  می خواهــد،  تمرینــی  زمیــن 
ــا  ــد ت ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــه بای ــد و هم باش
کنیــم. بــرای حــل مشــکالت  ایــن مشــکالت را حــل 
کننــد تــا  کمــک  کفاشــیان، بلکــه همــه بایــد  نــه فقــط 
کنیــم. البتــه  بــا موفقیت هــای فوتبــال مــردم را شــاد 
فقــط فوتبــال نیســت و در ایــن ورزش، هــر رشــته ای 
و  کنــد  کســب  افتخارآفرینــی  کشــور  بــرای  بتوانــد 

قهرمانــی بیــاورد، دل مــردم شــاد می شــود.
در  کشــورمان  فوتبــال  ملــی  تیــم  ورزشــی  مدیــر 
خصــوص محــل تمرینــات ایــن تیــم و اینکــه باالخــره 
کجــا تمرینــات خــود را پیگیــری  کــی روش  گردان  شــا
کــرد، اظهــار داشــت: بایــد یــک زمیــن خــوب  خواهنــد 

در شــأن تیــم ملــی فراهــم شــود.
پیروانــی در خصــوص اینکــه آیــا برگــزاری تمرینــات 
و  دوشــان تپه  ماننــد  زمین هایــی  در  ملــی  تیــم 
ایــن  گفــت:  نــه،  یــا  اســت  درســت  عبدل آبــاد 
کــه بــرای تیــم ملــی  صحبت هــای حاشــیه ای اســت 
ایــن  از  باالتــر  ملــی شــأنش  تیــم  درســت می کننــد. 
در  زمینــی  می کنیــم  ســعی  هــم  مــا  و  حرف هاســت 

کنیــم. شــأن تیــم ملــی پیــدا 
کفاشــیان  بــا  جلســه اش  در  اینکــه  دربــاره  وی 
کیــد  تا شــد،  چــه  نتیجــه  و  ح  مطــر مســایلی  چــه 
مــن  اســتعفای  خصــوص  در  جلســه  ایــن  در  کــرد: 
ایــن  کفاشــیان  نهایــت  در  کــه  شــد  صحبت هایــی 
اســتعفا را قبــول نکــرد. مــن هــم نــه شــرط و شــروطی 
و  امکانــات  بحــث  فقــط  چیــزی؛  نــه  و  داشــتم 
هــم  حــاال  و  بــوده  ملــی  تیــم  بــرای  اولیــه  الزامــات 
کنــار تیــم ملــی نهایــت تالشــم را  ســعی می کنــم در 

بگیــرم. کار  بــه 
در  کشــورمان  فوتبــال  ملــی  تیــم  ورزشــی  مدیــر 
تیــم اظهــار  ایــن  زمــان شــروع تمرینــات  خصــوص 
داشــت: فکــر می کنــم از 24 اســفندماه تمرینــات تیــم 
ملــی شــروع می شــود و بــا قــدرت آمــاده دو بــازی 5 و 

می شــویم. عمــان  و  هنــد  بــا  فروردین مــاه   10

همگام با ورزش

ــا  ــازی شــد و موقت ــرد مهــم 37 امتی ــا یــک ب  ذوب آهــن ب
گرفــت. نفــت هــم  باالتــر از پرســپولیس در رده ســوم قــرار 
کــه می توانســت بــا بــرد در مســابقه دیــروز 35 امتیــازی 
ــد  ــی مان ــدول باق ــم ج ــت در رده شش ــن شکس ــا ای ــود ب ش
کتــور بدهــد.  و حــاال ممکــن اســت جــای خــود را بــه ترا
تــک گل بــازی دیــروز را احمــد امیرکامــدار، هافبــک دفاعی 

ذوبی هــا در دقیقــه 38 بــه ثمــر رســاند.
 هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر ، ســاعت 15 و 30 دقیقــه  

ورزشــگاه تختــی تهــران 
داور: مهدی مرجان زاده         

ج عیوض محمدی، فرهاد مروجی کمک ها: تور
نفت تهران: 

وحیــد  حســینی،  ســیدجالل  بیرانونــد،  علیرضــا 
کوروشــی  ســیامک  شــیری،  مهــدی   حمدی نــژاد، 
آرش  کثیــر(،  آل  عیســی   88( عزت کرامــت  علیرضــا 
رضاونــد، حمیــد بوحمــدان )62 عبــاس بوعــذار(، ایمــان 

مبعلــی، علــی قربانــی و وحیــد امیــری
سرمربی: علیرضا منصوریان  

 ذوب آهن:
 رشــید مظاهــری، محمــد نژادمهــدی، قاســم حدادی فــر 
)46 مهــدی مهدی پــور(، هــادی محمــدی، علــی همــام 
اســماعیلی فر  دانیــال  کامــدار،  احمــد  اســماعیل،  ولیــد 
کاوه  پهلــوان )72 ســیدمحمدرضا حســینی(،  احســان 

رضایــی )82 وحیــد محمــدزاده(  و مهــدی رجــب زاده
سرمربی: یحیی گل محمدی

 اخطار
وحید امیری )34( از نفت تهران

رشید مظاهری )62( از ذوب آهن
گل:  شرح 

کامــدار(:  نفــت 0 ذوب آهــن 1 )دقیقــه 38، احمــد امیــر 
بــه  رجــب زاده  مهــدی  را  ذوبی هــا  ایســتگاهی  ضربــه 
کاوه رضایــی بــا  کــرد و  ســمت دروازه تیــم نفــت ســانتر 
کــرد؛ امــا  ک  ضربــه ســر آن را تبدیــل بــه موقعیــت خطرنــا
کــرد؛ پــس از آن علــی  ضربــه ســر او بــه تیــر دروازه برخــورد 
همــام ضربــه خــود را زد، امــا ایــن تــوپ هــم بــه پایــه تیــر 
کــرد تــا اینکــه در نهایــت احمــد امیرکامــدار  دروازه برخــورد 
گل  تــوپ برگشــتی را بــه  داخــل محوطــه شــش قــدم بــه 

کــرد تــا ذوبی هــا پــس از دو تیــرک  اول ایــن بــازی تبدیــل 
کننــد. گل دســت پیــدا  ــی بــه  متوال

 شرح بازی:
ذوب آهنی هــا توانســتند بــا حضــور در تهــران بــازی مهــم 
را بــه ســود خــود بــه پایــان برســانند و بــا برتــری 1 بــر 0 در 
کــورس قهرمانــی نگــه  مقابــل نفــت تهــران خــود را در 
دارنــد. بــازی بــا رونــدی متعــادل آغــاز شــد؛ امــا رفته رفتــه 
کردنــد و بعــد  نفتی هــا خودشــان را بــر تــوپ و میــدان ســوار 
از آنکــه در همــان دقایــق اولیــه بــازی بــه صــورت اتفاقــی 
کــه تیــر  یــک فرصــت گل را بــه هــدر دادنــد، بــا یــک ضربــه 

دروازه را لرزانــد، برتــری خــود را نشــان دادنــد؛ نفتی هــا بــا 
کناره هــا  میــدان داری ایمــان مبعلــی و ارســال تــوپ بــه 
کــه جــای مطهــری در نــوک  و ســرپنجگی وحیــد امیــری 
کــرده  خــط حملــه ایــن تیــم بــود، برتــری خــود را حفــظ 
توانســتند دروازه حریــف  گهــان ذوبی هــا  نا امــا  بودنــد؛ 
ــتند از  ــه نتوانس گرچ ــه ا ــن نیم ــا در ای ــد؛ نفتی ه کنن ــاز  را ب
ــاز  ــف را ب ــد و دروازه حری کنن ــتفاده  ــود اس ــای خ فرصت ه

کــم بــازی بــه حســاب مــی آمدنــد. کننــد، امــا حا
نیمــه دوم امــا یکســره نیمــه نفتی هــا بــود؛ آن هــا در همــه 
کــه در دقایــق 70 تــا 85 اوج آن بــود  دقایــق ایــن نیمــه 
برتــری داشــتند وتوانســتند ذوبــی هــا را تحــت فشــار قــرار 
کاوه رضایــی  کــه البتــه در ایــن میــان نیــز  فــرار  دهنــد 
برخــالف جهــت جریــان بــازی مــی توانســت اختــالف را 
کنــد؛ امــا جــالل حســینی مانــع از  بــرای ذوبــی هــا بیشــتر 
ایــن کار شــد؛ در ایــن نیمــه آرش رضاونــد، ایمــان مبعلی و 
کــه  وحیــد امیــری، مهم تریــن مهره هــای نفتی هــا بودنــد 
کــردن برنامــه هــای نفتی هــا بــه  موفــق شــدند در پیــاده 
کــه در نهایــت  کمــک زیــادی بکننــد؛ برنامه هایــی  آن هــا 

گل نشــد.  منجــر بــه 
کتیــک  تا مهم تریــن  نیمــه  ایــن  در  هــم  ذوبی هــا 
معرفــی  ایســتگاهی  ضربــات  از  بهره منــدی  را  خــود 
بی بهــره  آن هــا  بــرای  کتیــک  تا ایــن  هرچنــد  کردنــد؛ 
بــر   1 برتــری  بــه  توانســتند  آن هــا  نهایــت  در  امــا  بــود، 
و  پرســپولیس  تیم هــای  بــازی  از  پیــش  تــا  و  برســند   0
کتورســازی، خــود را بــه رده ســوم جــدول رده بنــدی  ترا

 برسانند.

گردان یحیی در تهران پیروزی بزرگ شا

نفت تهران 0 - ذوب آهن 1؛ برد یونانی در تختی

کارگراســتان اصفهــان قهرمــان  بانــوان  سرویس ورزشی
اســپرت  ــــ  او  مســابقات  دوره  اولیــن 

ایران شدند.
اســپرت  ــــ  او  عمومــی  انجمــن  روابــط  گــزارش  بــه 

مســابقات  دوره  اولیــن  کشــور،  کارگــران 
بخــش  در  کشــور  قهرمانــی  اســپرت  ــــ  او 
بانــوان بــا عنــوان انتخابــی تیــم ملــی زیــر 
کشــور و  کارگــران  نظــر انجمــن او ــــ اســپرت 
کارگــری  بــا همــکاری هیئــت ورزش هــای 
احمــر  هــالل  جمعیــت  همــدان،  اســتان 
شــهر  ایــن  در  ســینا  بوعلــی  دانشــگاه  و 

ــا قهرمانــی مقتدرانــه  تاریخــی بــه مــورد اجــرا درآمــد و ب
کارگــر اصفهــان بــه پایــان رســید. بانــوان 

ایــن مســابقات در دو بخــش هنــری و رزمــی  برگزارشــد 
کارگــر اصفهــان بــه مقــام  ع تیــم بانــوان  کــه در مجمــو
میزبــان  تیــم همــدان  کردنــد؛  پیــدا  قهرمانــی دســت 
اولیــن دوره مســابقات بــه مقــام نایب قهرمانــی رســید 

ــد. ــوم ش ــزد س ــم ی و تی
از  چنــد  تنــی  باحضــور  مســابقات  اختتامیــه  آییــن 
از جملــه محمدقاســم بنیان گــذار  مقامــات بلندپایــه، 
انجمــن  رییــس  و  جهانــی  فدراســیون  کل  دبیــر   و 
ــروز  ــر به ــور، دکت کش ــران  کارگ ــپرت  او ــــ اس
کارخانــه ای، رییــس فدراســیون آســیایی 
اوــــ اســپرت، دکتــر کیانــی، خانــم معصومــه 
خانــم  عبــدی،  محمدرضــا  منوچهــری، 
هیئــت  اعضــای  جعفری فخــار،  ناهیــد 
کارگــران  اســپرت  ــــ  او  انجمــن  رییســه 
اســتان همــدان، شــخصیت های محلــی 
گرمــای خاصــی  گرفتــه و  و جمعــی از خانواده هــا رونــق 

ــود. ــرده ب ک ــدا  پی
شــایان ذکــر اســت اولیــن اردوی تیــم ملــی او ــــ اســپرت 
جهــت  ملــی  تیــم  انتخــاب  بــرای  کشــور  کارگــران 
کارگــران آســیا در  ــــ اســپرت  او  حضــور در رقابت هــای 

شــد. خواهــد  تشــکیل   95 ســال  اردیبهشــت ماه 

برای اولین باراتفاق افتاد:
کشور کارگر اصفهان در مسابقات اوــ اسپرت  قهرمانی بانوان 

کارخانــه در مــورد شکســت 3 بــر 2 تیمــش  مصطفــی 
اظهــار  والیبــال  برتــر  لیــگ  فینــال  نخســت  بــازی  در 
داشــت: بــه تیــم والیبــال پیــکان تبریــک می گویــم. مــا 
در 2 بــازی رفــت و برگشــت لیــگ پیــکان را شکســت 

ــد جنبــه باختــن را  ــم و حــاال بای داده بودی
داشــته باشــیم.

ابتــدای  ســت   2 داد:   ادامــه  کارخانــه 
بــازی بــه ســود مــا تمــام شــد و بازیکنــان 
شــده  تمــام  کار  کــه  کردنــد  احســاس 
اســت، ولــی در مــورد ورزش والیبــال و در 
ــوان  ــت نمی ت مــورد تیــم پیــکان هیــچ وق

بــرای پیکانی هــا هــم  البتــه  کــرد،  این طــور قضــاوت 
چیــزی تمــام نشــده و هنــوز هــر دو تیــم بــا قهرمانــی 

دارنــد. فاصلــه 
مــا در حملــه  بازیکنــان  اثربخشــی  کــرد:  وی تصریــح 
کمتــر شــد. عــالوه  بســیار پاییــن بــود و از ســت ســوم نیــز 

بــر چنــد بازیکــن مــا نیــز بیمــار بودنــد و مــا آنهــا را بــا ســرم 
و آمپــول بــه بــازی رســاندیم.

گفــت: بازیکنــان  ســرمربی تیــم والیبــال بانــک ســرمایه 
ریــکاوری  بــه  نیــاز  )دوشــنبه(  فــردا  بــازی  بــرای  مــا 
جســمی و ذهنــی دارنــد، مطمئــن باشــید 
در دیــدار دوم عملکــرد بهتــری خواهیــم 

داشــت.
نیــز  بــازی  قضــاوت  مــورد  در  کارخانــه 
داور  مــا  باخــت  مقصــر  کــرد:  صحبــت 
ولــی  داشــت  اشــتباهاتی  او  البتــه  نبــود 
او  گــردن  بــه  را  نمی تــوان شکســت تیــم 

انداخــت.
بــه  مــا  تیــم  کوبایــی  بازیکــن  گفــت:  پایــان  در  وی 
ــا جــو والیبــال ایــران آشــنا شــده و امیــدوارم در  تازگــی ب
باشــد.  داشــته  بهتــری  کارایــی  بتوانــد  بعــدی  بــازی 
ــت. ــال اس ــدار فین ــازی در دی ــام 4 ب ــا انج ــی م پیش بین

کارخانه: در فاز حمله، اثربخشی الزم را نداشتیم

همایــش  در  اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  عامــل  مدیــر 
معتبــر  دانشــگاه های  و  اســالم  جهــان  برجســته  دانشــمندان 
کوثــر برگــزار  کــه در محــل هتــل بین المللــی پارســیان  جهــان 
کــرد: در حــال حاضــر، 25 میلیــون و 504 هــزار دالر  شــد، اعــالم 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــرای اجــرای پروژه هــای آب 
و فاضــالب در اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت؛ زیــرا ارتقــای 
توســعه ای  ح هــای  طر اجــرای  واســطه  بــه  خدمــات   ارایــه 
بــه دلیــل تنگناهــای مالــی دولــت امکان پذیــر نیســت؛ ایــن 
کــه صددرصــد جمعیــت شــهری اصفهــان تحــت  در حالیســت 
ح آبرســانی اصفهــان بــزرگ و 68 درصــد جمعیــت  پوشــش طــر

اســتان از خدمــات شــبکه فاضــالب برخــوردار هســتند .
کــرد  کیــد  تا کســتری  خا آب  از  اســتفاده  بــر  امینــی  مهنــدس 
صنایــع  آبــی  نیــاز  دلیــل  بــه  کنــون  هم ا داشــت:  اذعــان   و 
3 هــزار و 28 لیتــر بــر ثانیــه پســاب در اختیــار صنایــع اســتان 
آبیــاری  بــرای  ثانیــه  بــر  لیتــر  و 352  هــزار  و 2  قــرار می گیــرد 
فضــای ســبز اصفهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در افــق 
 200 حــدود  کــه  شــده  گرفتــه  نظــر  در  توســعه ای  ح هــای  طر
میلیــون مترمکعــب پســاب بــرای مصــارف صنعتــی و فضــای 

ســبز تولیــد شــود.
بــه  نیــز  و  آبــی  منابــع  شــدید  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا  وی 
بازچرخانــی  زیســت محیطی  آالینده هــای  کاهــش  منظــور 
مدیریــت  بــر  و  دانســت  ضــروری  را  پســاب  از  اســتفاده  و  آب 
کیــد  و تصریــح  مصــرف آب بــا توجــه بــه چالش هــای موجــود تا
کیپ هــای نشــت یابی بــا اســتفاده از تجهیــزات نویــن  کــرد: ا
کشــف  توانســتند نشــت های بســیاری را بــر روی شــبکه توزیــع 
هدررفــت  از  امســال  اول  6ماهــه  در  کــه  طــوری  بــه  کننــد؛ 
کــه میــزان  163 لیتــر آب جلوگیــری بــه عمــل آمــد؛ بــه طــوری 
اســت.  رســیده  درصــد   16/5 بــه  اســتان  در  آب  هدررفــت 
کار قــرار دادن فعالیت هــای فرهنگــی و  همچنیــن بــا در دســتور 
گروه هــای هــدف ســرانه  برگــزاری جشــنواره های متعــدد بــرای 
گذشــته بــه 153 لیتــر در شــبانه روز  مصــرف خانگــی آب در ســال 
کــه ایــن رقــم در ســال 86 حــدود 189 لیتــر در  رســید؛ در حالــی 

شــبانه روز بــوده اســت .
در ایــن نشســت مهنــدس طرفــه، معــاون عمرانــی اســتانداری 
کنــون دارای دو  گذشــته های دور تا گفــت: اســتان اصفهــان از 
کــه می تــوان در ایــن زمینــه بــه معمــاری  مؤلفــه اساســی بــوده 
کــه ابنیــه تاریخــی و نیــز  کــرد  اســالمی  و مهندســی آب اشــاره 
ــن  ــد؛ همچنی ــب می باش ــن مطل ــوای ای گ ــی  ــیخ بهای ــار ش طوم
کشــاورزی  در حــوزه زاینــده رود حــدود 350 هــزار هکتــار اراضــی 
ــوالد  ــد ف ــه، 70 درص ــن منطق ــزرگ در ای ــع ب ــود دارد و صنای وج
کشــور را تولیــد می کننــد . آب شــرب اســتان اصفهــان، بخشــی از 
کاشــان از طریق حــوزه زاینده رود  یــزد، چهارمحــال بختیــاری و 
ــر ایــن اســاس تعادل بخشــی میــان عرضــه و  تامیــن می شــود ب

تقاضــای منابــع آبــی، یکــی از اولویت هــای مهــم اســت .
خاطرنشــان  و  اشــاره  زاینــده رود  یکپارچــه  مدیریــت  بــه  وی 
مدیریــت  منظــور  بــه  مطالعاتــی  گذشــته  دهه هــای  در  کــرد: 

گرفــت و در ســال های اخیــر بــا  یکپارچــه زاینــده رود صــورت 
جهــت  مدونــی  برنامه هــای  مختلــف  گروه هــای  مشــارکت 
در  کــه  شــد  تدویــن  زاینــده رود  رودخانــه  یکپارچه ســازی 
نهایــت منجــر بــه تصویــب مصوبــه 9 مــاده ای شــورای عالــی 
حفاظــت،  چارچــوب  مصوبــه  ایــن  شــد.   1392 ســال  در  آب 
بهره بــرداری و نظــارت بــر منابــع آبــی را تعریــف می کنــد؛ بــه 
کشــاورزان   کــه در ایــن مصوبــه 9 مــاده ای بــه حق آبــه  طــوری 
ح  ــه طــر ــع و نیــز ب ــاز محیــط زیســت، شــرب، صنای آب مــورد نی
بــا  اســتانداری  عمرانــی  معــاون  شــد.  پرداختــه  آب  انتقــال 
بررســی  جهــت  بــه  اســالم  جهــان  دانشــمندان  از  قدردانــی 
دانشــمندان  از  کــرد:  اعــالم  زاینــده رود  آب  حــوزه  مســایل 
برجســته جهــان اســالم انتظــار مــی رود بــا ارتبــاط مســتمر بــا 
انتقــال  بســترهای  ایرانــی،  کارشناســان  و  مدیــران  اســاتید، 
کننــد و توانمندی هــای خــود را در جهــت  تجــارب را فراهــم 
کاری  گیرنــد تــا  کار  رفــع چالش هــای حــوزه آبریــز زاینــده رود بــه 

. انجــام شــود  زاینــده رود  بــرای ســاماندهی حــوزه  مشــترک 
اســتان  زیســت  اداره محیــط  کل  مدیــر  همچنیــن ظهرابــی، 
اصفهــان در ادامــه ایــن نشســت بــه نقــش تاالب هــا در تلطیــف 
کــرد و اظهــار داشــت: در حــال حاضــر، 22 تــاالب  هــوا اشــاره 
گاوخونــی در چنــد  کــه تــاالب بین المللــی  در ایــران وجــود دارد 
ــک  ــرض خش ــالی ها در مع ع خشکس ــو ــل وق ــه دلی ــر ب ــال اخی س
ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای  خوشــبختانه  گرفــت؛  قــرار  شــدن 

جــاری حق آبــه محیــط زیســت تخصیــص یافــت و ایــن امــر 
تــاالب در شــرق  ایــن  از پیــش  بیــش  از خشــک شــدن  مانــع 

اصفهــان شــد.
گاوخونــی در بیابان زدایــی در اصفهــان  وی بــه نقــش تــاالب 
گاوخونــی در شــرق اصفهــان مانــع  گفــت: تــاالب  پرداخــت و 
ــرد  گ کانون هــای بحــران  ــا  ــه نوعــی ب ــر شــده و ب کوی پیشــروی 
گاوخونــی بــه  و غبــار مقابلــه می کنــد؛ بنابرایــن حیــات تــاالب 
لحــاظ زیســت محیطی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.

دانشــگاه  اســتاد  شفیق اســالم،  پروفســور  نشســت،  ایــن  در 
کنونــی رودخانــه زاینــده رود مطابــق بــا  گفــت: وضعیــت  آمریــکا 
کســتان اســت و می تــوان بــا تبــادل تجــارب  رودخانــه پنجــاب پا

و انتقــال تجربیــات بــر مشــکالت ایــن حــوزه فایــق آمــد.
کــه در 400 ســال قبــل  گفــت: اســتان اصفهــان، زمانــی  وی 
ــال 2016  ــد در س ــت، بای ــی داش ــیخ بهای ــد ش ــمندی مانن دانش
بهایــی  شــیخ  بتواننــد  کــه  باشــد  داشــته  دانشــمندانی  هــم 
ــا شناســایی دانشــمندان  زمــان خــود باشــند و مســئوالن بایــد ب
بتواننــد  آن هــا  ایده هــای  کارگیــری  بــه  بــا  کارشناســان  و 
ع، منــازل  کننــد تــا آب بهینــه در مــزار مشــکالت موجــود را حــل 
بــا مشــارکت  امــر  ایــن  و واحدهــای صنعتــی مصــرف شــود و 

می گیــرد. صــورت  جمعــی 
دانشــگاه های  در  کــه  مصــر  از  فکری حســن  دکتــر  ســپس 
انگلســتان تدریــس می کنــد و زمانــی مشــاور وزیــر مصــر بــود بــه 
کــرد و اظهــار  تغییــر اقلیــم آب و هوایــی اســتان اصفهــان اشــاره 
ع بــارش در اصفهــان از بــرف بــه بــاران در  داشــت: تغییــر نــو
کــه بایــد با مشــارکت  باالدســت زاینــده رود، چالشــی بــزرگ اســت 
ــا  ــرای ایــن معضــل اندیشــیده شــود ت ملــی و جمعــی تدبیــری ب
ایــن  حــل  بــرای  و  گیــرد  قــرار  تضمیــن  مــورد  پایــدار  تامیــن 

مشــکل وقــت زیــادی وجــود نــدارد.
کــه  اردن  کشــور  از  بینــو  جابــای  مــراد  پروفســور  ادامــه  در 
درخصــوص مدیریــت منابــع آب تحقیقاتــی انجــام داده اســت 
ســازه های  و  هیدرولیــک  منابــع  از  کــه  اطالعاتــی  بــا  گفــت: 
بســیار  آبــی  منابــع  مدیریــت  آمــد،  دســت  بــه  اصفهــان  آبــی 
ــه  ــه ای متفــاوت مــردم را ب گون ــه  ــد ب ــز اهمیــت اســت و بای حای

ــدازه  ــه ان کــه آب ب کننــد  ــا درک  ــرد ت ک گاه  ــع آبــی آ کاهــش مناب
کافــی نیســت و اینکــه در چنیــن شــرایطی شــبکه توزیــع آب در 
ــت؛  ــوب اس ــیار خ ــه بس گرفت ــرار  ــگ ق ــورد مانیتورین ــان م اصفه
کمبــود آب  گاه ســازی مــردم از  ولــی تمــام تالش هــا بایــد جهــت آ
کنــون در اردن  کننــد. هم ا ــا آن هــا مصــرف را مدیریــت  باشــد ت
کــه  کــش مدیریــت منابــع آبــی بســیار حایــز اهمیــت اســت  و مرا
ــی را  گاوخون ــاالب  ــوان ت ــا مدیریــت مصــرف در اصفهــان می ت ب

ــت. ــه داش ــده نگ زن
کــه در ســازمان  کســتان  پروفســور منظــور حســین ســومرو از پا
بیــن المللــی یونســکو فعالیــت می کنــد، اصفهــان را البراتــواری 
کوسیســتم ایــران و اصفهــان بایــد   گفــت: ا از دانــش دانســت و 
کشــورهای بــا اقلیــم و  مطالعــه و بررســی شــود و از تجربیــات 
کــرد.  کوسیســتم مشــابه در جهــت رفــع مشــکالت اســتفاده  ا
دانشــمندان  تجربیــات  از  می تــوان  به ویــژه  زمینــه  ایــن  در 
بــه  کــه  اجتماعــی  مســایل  بایــد  و  شــد  بهره منــد  کســتانی  پا
به ویــژه  مختلــف،  اقشــار  بــر  ســوء  آثــار  خشکســالی  واســطه 

کشــاورزان داشــته، بررســی شــود.
کــه دربــاره حفاظــت  کســتان  ســپس پرفســور محمــد اشــرف از پا
ــه  ک تحقیقاتــی داشــتند، اظهــار داشــت: در ســفر ب از آب و خــا
اســتان اصفهــان از لحــاظ تاریخــی، داســتان های اســرارآمیزی 
آموختــم و پیشــنهاد می کنــم بــرای راندمــان آبیــاری و افزایــش 
جهــان  دانشــمندان  از  شــبکه ای  کشــاورزی،  در  بهــره وری 

اســالم تشــکیل شــود تــا بــا برگــزاری نشســت های تخصصــی 
راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــه مشــکالت یافتــه شــود. پروفســور 
کــه دربــاره مدیریــت منابــع آب  کشــور عمــان  کاســیمو از  انــور 
کــرده اســت، پیشــنهاد داد تــا تعامل میان دانشــمندان  تحقیــق 
عمــان و ایرانــی بیــش از پیــش باشــد و نیــز بــه منظــور اعمــال 
مــردم زنجیره هــا  تشــکل ها و  میــان  بایــد  مدیریــت مصــرف 
انجمن هایــی ایجــاد شــود تــا بــا همــکاری ایــن انجمن هــا از 
کارگاه هــای آموزشــی هــم بــرای  منابــع آبــی حفاظــت شــود و 
کشــاورزان گذاشــت تــا از هدررفــت آب در ایــن بخــش جلوگیــری 
کشــاورزی و  کارگیــری تکنولــوژی در  شــود؛ همچنیــن بــا بــه 
کشــاورزی در مجامــع از هدررفــت  ــاری در  بررســی راندمــان آبی

آب در ایــن بخــش جلوگیــری می شــود .
ســپس دکتــر ســجاد احمــد، اســتاد یکــی از دانشــگاه های آمریــکا 
کــه دربــاره چالش هــای رودخانــه ســن  محقــق برجســته 2012 
ایــن  در  کــه  خوشــحالم  بســیار   : گفــت  داشــت،  مطالعاتــی 
کســتان و آمریــکا  بازدیــد از ایــران بــه نصــف جهــان آمــدم؛ در پا
گرفتــه، مســایل پیرامــون  کــه بســیار مــورد توجــه قــرار  امــری 
گاهــی در ایــن زمینــه بســیار حایــز اهمیــت  کولوژیــک اســت؛ آ ا
مختلــف  شــبکه های  ایجــاد  بــا  می شــود  پیشــنهاد  اســت. 
کولوژیــک هــر منطقــه افزایــش  گاهــی و اطالعــات درخصــوص ا  آ

یابد. 
کشــورهای زیــادی را از جملــه  گفــت:  کســو از ترکیــه  پرفســور ا
گــون  گونا کســتان، بنــگالدش را از جنبه هــای  چیــن، هنــد، پا
مــورد مطالعــه قــرار دادم؛ ولــی از نظــر تاریخــی ایــران و اصفهــان 
کــه در سلســله های قبــل از میالد مســیح  بســیار غنــی اســت؛ چــرا 
ایــران و اصفهــان مادی هایــی جهــت تقســیم آب وجــود  در 
داشــت؛ بنابــر ایــن پیشــنهاد بــا اســتفاده از درگاه هــای تاریخــی 
ــمندان در  ــن دانش گرفت ــرار  و ارتبــاط آن بــا دانــش امــروزی و ق

کــرد.  کنــار یکدیگــر می تــوان مشــکالت را حــل و فصــل 
آلودگــی  کــه درخصــوص  بنــگالدش  از  احمــد  فــرزو  پروفســور 
گــر بــه ســیکل  گفــت: ا آب هــای زیرزمینــی تحقیقاتــی داشــته، 
مصــرف آب توجــه شــود بــه افزایــش روز افــزون مصــرف پــی 
گرفــت ایــن نتیجــه حاصــل  کــه صــورت  می بریــم. در مطالعاتــی 
کــه بــرای پاســخگویی بــه نیــاز روزافــزون مصارف آبــی، آب  شــد 
گیرد؛ بــه طوری  کــرات و بــه دفعــات مــورد مصــرف قــرار  بایــد بــه 
کــرد تــا پاســخگوی  کــه بــا بازچرخانــی آب دوبــاره آن را مصــرف 
کشــور مالــزی بســیار مــورد توجــه قــرار  نیازهــا باشــد و ایــن امــر در 

کیفیــت ایــن آب مصــرف می شــود . گرفتــه و بــا باالتریــن 
کــه از  گفــت: در مطالعاتــی  دکتــر یوســف مســلمانی از ســوریه 
کانال های  کــه در قــرن 15 و 16  اصفهــان داشــتیم، حاصــل شــد 
کــه  درحالیســت  ایــن  داشــت؛  وجــود  آب  تقســیم  بــرای  آب 
گریبان گیــر منابــع آبــی بســیاری از  کــه  کنــون مشــکالتی  هــم ا
کشــورهای جهــان اســالم اســت، بــه دلیــل الکتروپمپ هایــی 
کــه بــه طــور غیرقانونــی آب را از دل زمیــن اســتخراج  اســت 
می کننــد و بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد انجمن هایــی تشــکیل 

شــود .

به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نشست دانشمندان برجسته جهان اسالم و اساتید مهم جهان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

قهرمانی بانوان کارگر اصفهان ... دوشنبـــــه  17 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 111 ســـــال دوم       ݡسݒ



مرکزی ترین منطقه شهر اصفهان 
برای نوروز آماده می شود

مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان از عملیــات بازســازی 
نرده هــای مجموعــه چهــل ســتون و مــوزه تاریخــی طبیعــی 

اصفهــان خبــر داد. 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط  گــزارش روزنامــه  بــه 
عمومــی منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان، منصــور نجفــی 
گفــت: عملیــات بازســازی نرده هــای مجموعــه چهل ســتون 
و مــوزه تاریخــی طبیعــی اصفهــان به طــول 250 متــر و ارتفاع 
یــک متــر و 10ســانتیمتر بــا هزینــه ای بالــغ بر 3 میلیــارد و 600 

میلیــون ریــال در دســت اجراســت.
گذشــت  ــا  کیفیــت نرده هــای قدیمــی ب ــا بیــان اینکــه  وی ب
زمــان از بیــن رفتــه اســت، افــزود: جهــت مقاومــت عملکــرد 
کیفیــت و بــا مقاومــت زیــادا نصــب  نرده هــا، چوب هــای با

می شــود.
دربــاره  همچنیــن  اصفهــان  شــهرداری   3 منطقــه  مدیــر 
گفــت: عملیــات  بازســازی و مرمــت مســجد تاریخــی علــی 
بازســازی و مرمت مســجد تاریخی علی در دســت اجراســت.

ــی در دوره  ــی عل ــجد تاریخ ــرد: مس ک ــار  ــی اظه ــور نجف منص
ســلجوقیان احــداث شــده اســت و پــس از ویرانــی در زمــان 

شــاه اســماعیل بازســازی و احیــا شــد.
ــداث  ــا اح ــان ب ــی همزم ــجد عل ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نــوع  افــزود:  اســت،  علــی)ع( ســاخته شــده  امــام  میــدان 
کامــا صفــوی اســت؛  کاشــی کاری مســجد علــی  ســاختمان و 
در همیــن راســتا می تــوان ایــن مســجد را از بناهــای عصــر 

صفــوی برشــمرد .
نجفــی بــا بیــان اینکــه عملیــات نماچیــن و تزیینــات داخلــی 
تصریــح  می شــود،  تکمیــل  آینــده  ســال  در  علــی  مســجد 
کــردن ســقف و  کــرد: عملیات هــای سبک ســازی، ایزولــه 

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تکمی ــجد عل ــرش مس آجرف
بــا  مســجد  مرمــت  بازســازی  عملیــات  کــرد:  کیــد  تا وی 

اســت. شــده  اجــرا  ریــال  میلیــارد  بــر6  بالــغ  هزینــه ای 
کــرد: عملیــات   کیــد  مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان تا
عمرانــی  اعتبــارات  بــا  علــی  مســجد  مرمــت  و  بازســازی 
ــازی و  ــازمان نوس ــط س ــه 3 توس ــهرداری منطق ــال 94 ش س

بهســازی انجــام شــده اســت .

گردشگری

مرمت بناهای تاریخی اصفهان 
گرفت شتاب بیشتری به خود 

از  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
تســریع در مرمــت بناهــای شــاخص اســتان اصفهــان 
ســتاد  فعالیت هــای  کار  بــه  آغــاز  بــا  همزمــان 

داد. خبــر   95 نــوروز  ســفر  خدمــات  هماهنگــی 
روابــط  از  نقــل  بــه  و  وطــن  کییمــای  گــزارش  بــه 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان  عمومــی اداره 
فریــدون الهیــاری بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: بــا 
گردشــگران در اصفهــان  عنایــت بــه حضــور میلیونــی 
گردشــگران  همزمــان بــا ســفرهای نــوروزی و تمایــل 
تمامــی  تاریخــی،  شــاخص  بناهــای  از  بازدیــد  بــه 
بناهــای شــاخص اصفهــان مــورد بازدیــد و بازبینــی  
میــراث  کل  اداره  کار  دســتور  در  آن هــا  مرمــت  و 

گرفتــه اســت. فرهنگــی قــرار 
از جملــه بناهــای شــاخص  کــرد:  الهیــاری تصریــح 
کــه  اســت  جویــی  و  خواجــو  پل هــای  اصفهــان، 
پل هــای  پایــش  کمیتــه  العمــل  دســتور  اســاس  بــر 
تاریخــی اســتان در حــال مرمــت هســتند و امیدواریــم 
تــا پیــش از نــورورز، ایــن پل هــای تاریخــی را آمــاده 

کنیــم. گردشــگران  از  پذیرایــی 
بــه مرمــت ســایر بناهــای شــاخص  وی همچنیــن 
افــزود: مرحلــه دوم مرمــت  و  کــرد  اشــاره  اصفهــان 
اتمــام  حــال  در  ســرعت  بــا  چهلســتون  کاخ  ایــوان 
کارگــروه مرمتــی  از  اســت و میــزان شــایان توجهــی 
گردشــگران همزمــان بــا نــوروز  ایــوان جهــت آســایش 

جمــع آوری خواهــد شــد.
کل میــراث فرهنگــی اســتان بــه مرمت هــای  مدیــر 
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  امــام  میــدان  در  اساســی 
کاخ عالی قاپــو، به ویــژه  ایــوان  بناهایــی همچــون 
گردشــگران در روزهــای نــوروز  راه شــاهی، پذیــرای 

خواهــد بــود.
گنبــد مســجد امــام نیــز توضیحاتــی  الهیــاری دربــاره 
گنبــد مســجد امــام  ارایــه داد و افــزود: شــش تــرک از 
شــایان  تــا بخــش  داریــم  تــاش  و  پذیرفتــه  پایــان 
توجهــی از داربســت های مســجد امــام را تــا پایــان 

کنیــم. ســال جمــع آوری 
کل در  بــه ســایر فعالیت هــای اداره  وی همچنیــن 
کــرد و  میــدان امــام بــا همــکاری ســایر نهاد هــا اشــاره 
کف ســازی محــور شــمالی میــدان امــام بــا  کار  افــزود: 
ــهرداری اصفهــان بــا  همــکاری ســازمان نوســازی ش
ســرعت بــه پیــش مــی رود و تــاش داریــم تــا بخــش 
گردشــگران تــا  شــمالی میــدان را جهــت بهره بــرداری 

کنیــم. پایــان ســال آمــاده 

گردشگری

بــه  کــه  کویــر  مردمــان  و  می رســد  مشــام  بــه  بهــار  بــوی 
برگــزاری  بــرای  را  خــود  دارنــد،  شــهرت  میهمان نــوازی 
مراســم های نــوروز و میزبانــی از مســافران در آغــوش تاریــخ  آمــاده 

. می کننــد
کــه هنــوز از  کرمــان، یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای ایــران اســت 
کوچه ها و معابرش عطر ســنت و آداب  و رســوم قدیمی به مشــام 
کنــون بــه میهمان نــوازی شــهره  می رســد. کرمانی هــا از گذشــته تا
بوده انــد و در آســتانه ســال نــو بــار دیگــر خــود را بــرای پذیرایــی از 
کرمــان  میهمانــان نــوروزی آمــاده می کننــد. طــی ســال های اخیــر 
کشــور تبدیل شــده اســت  گردشــگری در  بــه یکــی از قاصــد اصلــی 
کشــور در  ــه بزرگ تریــن اســتان  ــا ســفر ب و هرســال، هــزاران نفــر ب
راهرویــی از ادوار مختلــف تاریخــی بــا فرهنــگ و آداب  و رســوم 
ــه  ــد و شــب های خــود را ب گام برمی دارن ــی  ــاب ایران و معمــاری ن

کویــر پرســتاره ایــن شــهر می ســپارند.
در ســال جــاری نیــز، مــردم و مســئوالن ایــن شــهر بــا برنامه ریــزی 
ــا  ــز ب ــزرگ هســتند و مســئوالن نی ــی ب ــه فکــر یــک میهمان ــژه ب وی
کرمــان بــه بزرگ تریــن میهمان خانــه ایــران بــه  شــعار تبدیــل 

میــدان آمده انــد.
گســترده شــرق و جنــوب  کرمــان، نخلســتان های  چهــار فصــل 
دشــت های  رنگارنــگ  گل هــای  و  مرکبــات  باغ هــای  کرمــان، 
کنــار ارگ تاریخــی بــم و بــاغ شــاهزاده ماهــان  کرمــان در  شــقایق 

و روســتای صخــره ای میمنــد، فخــر وجــود ســه اثــر ثبــت جهانــی 
ــن  گرم تری ــا  ــهداد ب ــای ش کلوت ه ــد و  ــافران می کش خ مس ــه ر را ب
گــرم از مردمــان  نقطــه زمینــش آغــوش خــود را بــرای پذیرایــی 

ــت. ــرده اس ک ــاز  ــن ب ایران زمی
اســتان  مســئوالن  گذشــته  ســال  طــی  کــه  حالیســت  در  ایــن 
کرمــان، بیشــترین ســرمایه گذاری را درزمینــه مرمــت و بازســازی 
بناهــای تاریخــی انجــام داده انــد و یــک اثــر جدیــد از اســتان را 
کرده انــد و انتظــار دارنــد ایــن  ــار جهانــی ثبــت  نیــز در فهرســت آث
گردشــگر داخلــی بــه ثمــر  زحماتشــان در قالــب افزایــش جــذب 

بنشــیند.
کــه گذشــت شــاهد مرمــت اساســی بــازار تاریخــی  کرمــان در ســالی 
ایــن شــهر بــود و بــاغ فتح آبــاد را نیــز پــس از ســال ها از ویرانــه ای 

کــرد. بــه یکــی از شــکوهمندترین باغ هــای ایرانــی تبدیــل 
گشــود و  لــوت را نیــز در یونســکو  کویــر  پرونــده ثبــت جهانــی 
گردشــگری را به عنــوان یکــی از مهم تریــن پایه هــای  صنعــت 

اقتصــادی شــهر برگزیــد.
ســاختار  در  تحــول  راســتای  در  عمرانــی  پــروژه  ده هــا  اجــرای 
راســتای  در  متعــدد  ســرمایه گذاران  جــذب  و  کرمــان  شــهری 

تحــول در عمــران شــهری نیــز ایــن شــهر را در مســیر جدیــدی 
قــرار داده اســت و حــاال بــه نظــر می رســد نــوروز امســال آزمونــی 
کــه بیشــترین تــوان خــود  کرمــان  اســت بــرای مســئوالن شــهر 
تاریخــی بناهــای  بازســازی  و  گردشــگری  توســعه  مســیر  در   را 

گشــوده  گردشــگران  گذاشــتند. امســال درب بناهایــی بــه روی   
بوده انــد  بســته  مرمــت  عــدم  دلیــل  بــه  ســال ها  کــه  می شــود 
بــازار  از  بخش هایــی  و  فتح آبــاد  بــاغ  کنــار  در  می تــوان  کــه 
گلــی  و  خشــت  خانــه  بزرگ تریــن  و  حیاتــی  مــوزه  بــه  کرمــان 
گمــان مــی رود روســتای  کــرد؛  جهــان در رفســنجان نیــز اشــاره 
آثــار جهانــی  کــه به تازگــی در فهرســت  نیــز  صخــره ای میمنــد 
گردشــگری در اســتان   ثبت شــده نیــز، ازجملــه مقاصــد عمــده 

باشد.
کرمــان  گردشــگران خارجــی بــه اســتان  افزایــش چشــمگیر ورود 
کرمــان در ســال جــاری  کــه  ایــن انتظــار را نیــز بــه وجــود آورده 
ــی، درخشــان تر از ســال های  گردشــگر داخل در خصــوص جــذب 

گذشــته ظاهــر شــود.
ــت  ــا صنع ــط ب ــاف مرتب ــرای اصن ــی ب ــای آموزش ــرای برنامه ه اج
گردشــگری و فرهنگ ســازی در راســتای ارایــه خدمــات مطلــوب 
زیربنایــی مســئوالن بخــش  اقدامــات  از  نمونــه  بــه مســافران 
کــه از ماه هــا قبــل آغــاز شــده  کرمــان اســت  گردشــگری اســتان 

اســت. منبــع: مهــر

کرمان جشن نوروز در بافت تاریخی 

نمــاز اســتغاثه بــه امــام زمان)عــج( جهــت تعجیــل در ظهــور 
گمنــام تکیــه امیــر  در آخریــن جمعــه ســال، در جــوار شــهدای 

چخمــاق یــزد اقامــه می شــود.
فرهنگســرای  از  نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 

تخصصــی امام مهدی)عــج( یزد، محمدعلی 
کریمــی، مســئول ســتاد برگــزاری نمــاز اســتغاثه 
بــا  کــرد:  اظهــار  یــزد  زمان)عــج(  امــام  بــه 
فــراوان  فتنه هــای  و  گرفتاری هــا  بــه  توجــه 
گرفتاری هایــی  جهــان اســام، بــه خصــوص 
شــده اند آن  متحمــل  شــیعیان  جامعــه   کــه 
جمعــی از مــردم عزیــز بــا محوریــت علمــای 

کمیتــه  ربانــی، انقابــی و والیــی دارالعبــاده بــا همــکاری 22 
مردمــی در نظــر دارنــد بــه صــورت جمعــی و همگانــی اقــدام 
ــه  ــداه( ب ــا ف ــان )ارواحن ــام زم ــه ام ــتغاثه ب ــاز اس ــا و نم ــه دع ب
ح بــا نــام  ج ایشــان نماینــد و ایــن طــر نیــت تعجیــل در امــر فــر

»اســتغاثه، رمــز نزدیکــی ظهــور« انجــام می گیــرد.

ایــن نمــاز را شــیخ عبــاس قمــی)ره( در  کــرد:   وی اضافــه 
اســت.  آورده   الطیــب«  »کلــم  از  نقــل  بــه  مفاتیح الجنــان 

کــه ایــن نمــاز بایــد فــرادا خوانــده شــود  وی بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کــرد:  بــا توجــه بــه مشــورت های انجــام شــده  خاطرنشــان 
ح بــا نظــر آیــت اهلل ســید محمدکاظــم  ایــن طــر
اســفند(  ســال)28  آخــر  جمعــه  در  مدرســی 
اجــرا می شــود و محــل تجمــع منتظــران ظهــور  
آســتان مقــدس امامــزاده جعفر)ع()بعثــت( در 
ســاعت 6 و 30 دقیقــه صبــح همــراه بــا قرائــت 

دعــای پرفیــض ندبــه خواهــد بــود.
از  پیــاده روی  مســیر  داد:  ادامــه  کریمــی 
امیرچخمــاق  تکیــه  گمنــام  شــهدای  ســمت  بــه  امامــزاده 
گمنــام تکیــه امیرچخمــاق  اســت و نمــاز در جــوار 8 شــهید 
اقامــه خواهــد شــد و ســخنرانی، زیــارت آل یاســین، مناجات و 
ح  ج از دیگــر برنامه هــای  ایــن طــر زمزمــه همگانــی دعــای فــر

می باشــد.

نماز استغاثه به امام زمان)عج( در یزد اقامه می شود

اســتاندار  انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
گفــت: زمینــه بــرای اقامــه نمــاز  چهارمحــال و بختیــاری 
و  چهارمحــال  در  نمازخانــه  فاقــد  گردشــگری  نقــاط  در 
در  دشــتکی  ســلیمانی  ســیامک  شــود.  فراهــم  بختیــاری 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب جلســه ســتاد اقامــه نمــاز ب
گردشــگری  زمینــه بــرای اقامــه نمــاز در نقــاط 
بختیــاری  و  چهارمحــال  نمازخانــه  فاقــد 
زمینــه  بایــد  داشــت:  اظهــار  شــود،  فراهــم 
گردشــگری  انجــام فریضــه نمــاز در مناطــق 
کــه مســافران و گردشــگران بســیاری بــه آن جا 

کننــد، فراهــم شــود. ســفر مــی 
گردشــگری فاقــد نمازخانــه  کــرد: در مناطــق  وی عنــوان 
در  نمازخانــه   بــرای  کانکــس  یــا  آالچیــق  بایــد  اســتان، 
ادامــه  دشــتکی  ســلیمانی  ســیامک  شــود.  گرفتــه  نظــر 
اســتان  جاده هــای  در  راهــی  بیــن  نمازخانه هــای  داد: 
گیرنــد و  قــرار  بایــد مــورد برســی  چهارمحــال و بختیــاری 

شــوند. مناسب ســازی 
اســتاندار  انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
از  اذان  پخــش  داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بلندگوهــای مســاجد در روزهــای نــوروز بایــد مــورد توجــه 
بیشــتر قــرار بگیــرد تــا آییــن اقامــه نمــاز بــه 

شــود. انجــام  اســتان  ســطح  در  خوبــی 
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  داشــت: 
مســافرترین  پــر  از  یکــی  نــوروز،  روزهــای  در 
کشــور بــه شــمار مــی رود  اســتان ها در ســطح 
کــه بایــد از همــه ظرفیت هــای اســتان بــرای افزایــش رضایت 
مســافران اســتفاده شــود. ســیامک ســلیمانی دشــتکی اظهار 
زمینــه ورود  بــه مســافران  ارایــه خدمــات خــوب  داشــت: 
گردشــگران بیشــتر را بــه اســتان فراهــم می کنــد  مســافران و 

کــه ایــن مهــم موجــب توســعه اســتان می شــود.

7معارف و گردشگری دوشنبـــــه  17 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 111سنگ تمام میزبانی چهارمحال و بختیاری  ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشگران نوروزی سنگ تمام میزبانی چهارمحال و بختیاری برای 

ابالغ رأی 
ونده: 94-778 مرجع رسیدگی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان  کالسه پر
یمی به آدرس  یخ 94/10/30 خواهان/خوانده: اصغر کر شماره دادنامه 1078 به تار
آبادی  ینبیه دارک کوی طالب پالک 22 خوانده/خواندگان: یداله اعظمی دولت  ز
یم  د سیستانی 3ـ مر به آدرس برازنده ـ جنب کوی صفائیه ـ امالک اعظمی 2ـ مسعو
 94/11/4 یخ  تار به  چک  مطالبه  خواسته/  المکان     مجهول  دو  هر  ونی  امینی هار
ونده  یر تشکیل است پر شعبه 24 شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده ز
ونده  کالسه 94-778 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق و محتویات پر

شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 
یمی به طرفیت یداله اعظمی دولت آبادی  رأی شورا  در خصوص دعوی اصغر کر
میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  بخواسته  ونی  امینی هار یم  مر 3ـ  سیستانی  د  مسعو 2ـ 
ینه  یال بابت یک فقره چک به شماره 647345 مورخ 94/5/15 به انضمام هز ر
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی بعنوان صادر کننده و دومی و سومی به عنوان 
ونده و استماع اظهارات  رسی اوراق پر ظهر نویس به شرح دادخواست، شورا با بر
طرفین و اینکه خواندگان برابر ابالغ واقعی و قانونی در شعبه حضور نیافته و الیحه 
وحه دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت  ده در قبال دعوی مطر دفاعیه ای ارائه ننمو
و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519  ،515  ،522  ،198 مواد  استناد  به  و  تشخیص 
ویه شماره 536-1369/7/10 هیأت  مواد 313، 310 قانون تجارت و رأی وحدت ر
عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 
یال)در خصوص  یال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ر چهل میلیون ر
و  دادرسی  ینه  هز همچنین  و  خواسته  اصل  بابت  وسوم(  دوم  ردیف  خوانده 
و اعالم  رسید چک 94/5/15 در حق خواهان صادر  از سر تادیه  خسارت تاخیر 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی دادگستری  همین شعبه و سپس ظرف 20 ر
و  حضوری  صادره  رای  اول  ردیف  خوانده  خصوص  در  و  باشد  می  اصفهان 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  ظرف مهلت 20 ر
اصفهان می باشد. قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان   34102/م الف

ابالغ رای
یخ 94/9/30 مرجع رسیدگی  ونده: 94-886 شماره دادنامه 1638 به تار کالسه پر
آبادی  شکل  رضا  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
پالک  رجایی،  شهید  خ  برخوار،  آباد  حبیب  اصفهان،  نشانی:  به  حسن  زند  فر
ملک  زند  فر اورکی  صادق  2ـ  اکبر  علی  زند  فر اسکندری  سعید  1ـ  خواندگان:    68
محمد هر دو مجهول المکان خواسته : الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه 
سواری پراید به شماره انتظامی 387 ل 77 ایران 43 و شماره پالک قبلی 263 ط 
یال  گردشکار: پس از  13 ایران 34 به مالکیت صادق اورکی مقوم به 50/000/000 ر
یفات قانونی و اخذ  ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر ارجاع پر
یر مبادرت  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان محمد رضا 
شکل آبادی بطرفیت 1ـ سعید اسکندری 2ـ صادق اورکی بخواسته فوق االشعار و بر 
ونده خواهان  ونده و دعوت بعمل آورده از طرفین پر اساس کپی های مضبوط در پر
با حضور در جلسه مورخ 94/9/1 و بشرح دادخواست و پاسخ استعالم از راهور 
حسن  زند  فر آبادی  حبیب  آبادی  شکل  محمدرضا  را  اصلی  مالک  اینکه  بر  مبنی 
اعالم داشته و اینکه خوانده علیرغم عدم حضور هیچگونه دلیل و یا مدرکی که رد 
ده است و نظر به اینکه وسیله نقلیه  دعوی خواهان را ایجاد نماید ابراز و ارائه ننمو
و نزد خواهان می باشد  در و و بیمه نامه و برگ سبز خو در و کارت مشخصات خو
ون بر صحت تلقی  وحه را بنا به مطالب معنونه و امعان نظر اعضاء مقر دعوی مطر

دانسته مستندًا به مواد 198 از قانون آئین دادرسی مدنی و 219، 220، 222، 269 از 
قانون مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده ردیف دوم )صادق اورکی( در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال یکدستگاه سواری پراید 141 با مشخصات مارالبیان و 
ینه دادرسی در حق خواهان را صادر  یال بابت هز ینه های نشر آگهی و 180/000 ر هز
به  توجه  از  اسکندری(  )سعید  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  دارد.  می  اعالم  و 
اینکه دعوی متوجه وی نیست به استناد بند 4 ماده 84 قانون آ د م قرار رد دعوی 
خواهان در این خصوص صادر می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف همین  دوم غیابی ظرف مدت بیست ر

مدت قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم هاشمی     مر ـ  اصفهان  قضائی  حوزه   8 شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 

34117/ م الف
ابالغ رأی

یخ 94/11/10 مرجع رسیدگی:  ونده: 941023 شماره دادنامه: 1851 به تار کالسه پر
زند  فر خیراللهی  حمیدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
وشگاه خیراللهی خوانده:  رگ مقابل پاساژ صدر فر ایرج نشانی: اصفهان بازار بز
وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  حسن  زند  فر اندانی  رحمتی  عزت 
یال و خسارت تاخیر تادیه و  یک فقره چک پست بانک ایران به مبلغ 40/000/000 ر
یه ی مشورتی اعضاء شورا  ونده و اخذ نظر ینه دادرسی با عنایت به محتویات پر هز
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی 
ایرج  زند  فر خیراللهی  حمیدرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای 
مبلغ  به خواسته مطالبه  زند حسن  فر اندانی  آقای/خانم عزت رحمتی  به طرفیت 
یال وجه چک به شماره ی 901/13224414 مورخ 92/12/10 به عهده  40/000/000 ر
بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک  پر
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ینه نشر آگهی  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 330/000 ر ر
رسید چک موصوف )92/12/10(  یخ سر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی  تا تار
و  باشد  می  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و 
وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان ـ 

یم هاشمی   34119/ م الف مر
ابالغ رأی

یخ 94/11/18  کالسه: 664/94  مرجع رسیدگی: حوزه  شماره دادنامه: 825 به تار
وش، آل  29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: یداله شیران، اصفهان خ سر
خجند، مجتمع نوبهار، واحد 4  وکیل: زهرا کردگاری ، خ شیخ صدوق شمالی، نبش 
خ شیخ مفید، پالک اول، طبقه سوم، واحد 6  خواندگان: 1ـ احمدرضا انصاری 2ـ 
مهرسیما انصاری 3ـ عباس نورصبحی به نشانی مجهول المکان خوانده: حسن 
یشم کار ـ خ کاوه ـ انتهای آل محمد فلکه برازنده ، حافظ 2، پالک 40، طبقه دوم    ابر
خواسته: الزام به استعالم  گردشکار: خواهان دادخواستی/درخواستی بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
امضاء  بتصدی  حوزه  ر  مقر العاده/  فوق  وقت  در  قانونی  یفات  تشر جری  و  فوق 

ونده پس از شور و تبادل نظر  یر تشکیل است و با توجه به محتویات پر کنندگان ز
یر مبادرت به صدور رای می نماید. ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز

رای شورا درخصوص دعوی خواهان یداله شیران با وکالت خانم زهرا کردگاری 
به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
واگذاری  از  حکایت  خواهان  دعوی  مستند  اینکه  به  نظر  زمین  قطعه  یک  انتقال 
و  دارد  را  قرارداد  بموجب  بین  فیما  بین  عقد  تحقق  و  ترافع  مورد  زمین  قطعه  یک 
چون بموجب پاسخ استعالم واصله از اسناد حقوق ناشی از آن به نام آقای رضا 
قانونی  سمت  رسمی  ووکالتنامه  قولنامه  موجب  به  و  است  گردیده  ثبت  انصاری 
ز است و چون دلیلی که موجب بطالن  خوانده در دعوی مورد ترافع باالصاله محر
دعوی خواهان و دالیل آن باشد ابراز نشده است بنابراین قرار فیما بین طرفین 
طرفین  بین  فیما  قرارداد  اصالت  احراز  نتیجه  چون  و  تلقی  صحت  بر  محمول 
و  طرفین  به  نسبت  آن  قانونی  ذ  نفو مدنی  قانونی  بعد  و   190 مواد  رات  مقر حسب 
رات مادتین 219 و 220 از قانون مدنی خواهد  تحمل آن از ناحیه مشارالیه طبق مقر
د و نظر به اینکه از الزامات و آثار قرارداد واقعه فیما بین طرفین ثبت آن و تنظیم  بو
رات مواد مرقوم  سند رسمی نسبت به آن می باشد. بنابراین شورا به استناد مقر
انتقال  به  بر تنظیم سند رسمی نسبت  و دوم  اول  الزام خواندگان ردیف  بر  حکم 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 405/894 بخش 16 به میزان سهم االرث بنام خواهان 
رات جاری صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  با رعایت کلیه مقر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن قابل تجدید نظر  بیست ر
خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص خواندگان 
د قرار رد  ردیف سوم و چهارم با توجه به اینکه دعوی متوجه خواندگان نمی شو
ـ  دعوی صادر و اعالم می گردد. قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان 

زهرا عابدینی  34083/ م الف
ابالغ رای

یخ: 94/10/9 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف  به تار
ونده کالسه 940910 تحت  اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
وبه  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  شورا  قاضی  است.  نظر 
یمی: اصفهان، خ کاوه، ابتدای خ  شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: محسن کر
آزادی، شرکت ماکان طرح سپنتا   خوانده: هادی صادقی حسن آبادی: مجهول 
زند محمد  یمی فر المکان  خواسته: مطالبه   در خصوص دعوی آقای محسن کر
زند محمد به خواسته مطالبه  علی به طرفیت آقای هادی صادقی حسن آبادی فر
از یک فقره چک به شماره 1441- یال موجب بخشی  50/000/000 ر وجه به میزان 

65169349 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
در  ایرادات  توجه  عدم  اصل  تجاری/  اسناد  دن  بو یدی  تجر اصل  به  عنایت  با 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص با اشخاص 
ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته 
به  د  خو ذمه  ابراء  یا  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  ده  ننمو ارسال  ای  دفاعیه  الیحه  و 
وحه مصون از هر گونه تعرض و  ده و دعوی مطر نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو
ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
دن خواهان در  با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو و  فوق 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای  دعوی مطر
و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و  )خوانده(  حقیقی  شخص  ناحیه  از  آن 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال  مدلول ماده 1301 قانون مدنی و 
ید  در  االشعار  فوق  /تجاری  اسنادی  سند/اصول  د/اصل  وجو اینکه  به  نظر 
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته  خواهان دال
یه مشورتی اعضاء محترم  دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظر
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1286-1284-1258-1257-
1221-1224 قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-

یه تبصره  197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار

الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  را  قابل مطالبه خوانده  پیرامون خسارت  مصلحت نظام 
مبلغ  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  فقره چک  از یک  بابت بخشی  یال  ر میلیون 
دی دادخواست  و ینه های دادرسی و ور یال بابت خسارات دادرسی )هز 165/000 ر
ینه نشر آگهی پرداخت  و اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و هز
یخ های  از تار خسارت تاخیر تادیه /وجه سند وجوه اسناد تجاری مستند دعوی 
که  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم  نرخ  مبنای  بر  وصول  زمان  تا   94/5/15 رسید  سر
رای  نماید.  می  محکوم  خواهان  حد  در  د  شو می  تعیین  و  محاسبه  االجرا  حین 
محکوم  ناحیه  از  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره 
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل  وز از تار علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.
یم هاشمی    34910/م  ـ مر قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

الف
ابالغ رای

حل  شورای  حقوقی   11 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/10/9 یخ:  تار به 
کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف 
ونده ختم رسیدگی  940911 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
خ  اصفهان،  یمی:  کر محسن  خواهان:  دارد.   می  اعالم  ذیل  شرح  وبه  اعالم  را 
مجهول  رفیعی:  باقر  خوانده:  سپنتا    طرح  ماکان  شرکت  آزادی،  خ  ابتدای  کاوه، 
زند محمد  یمی فر المکان  خواسته: مطالبه   در خصوص دعوی آقای محسن کر
زند محمدعلی به خواسته مطالبه وجه به میزان  علی به طرفیت آقای باقر رفیعی فر
یال به موجب یک فقره چک به شماره 094765 عهده بانک ملی ایران  5/000/000 ر
یدی  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجر
دن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال  بو
دعوی  خوانده  اینکه  و  ثالث  اشخاص  با  شخص  به  اولیه  دارنده  از  اسناد  این 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال 
د به نحوی از انحاء قانونی ارائه  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز  ده و دعوی مطر ننمو
از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی  مبری 
وحه و صدور آن  دن خواهان در دعوی مطر عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
د/اصل سند/ و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و  اصول اسنادی /تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
و نظر به قاعده استصحاب  تا میزان مورد خواسته دانسته  اشتغال ذمه خوانده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  توجها  و  دین 
1387/4/18 و مواد 1257-1258-1284-1286-1221-1224 قانون مدنی و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی  ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل 
دی  و ینه های دادرسی و ور یال بابت خسارات دادرسی )هز پرداخت مبلغ 165/000 ر
نشر  ینه  هز و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  دادخواست  اوراق  و  دادخواست 
اسناد/ تجاری مستند  تادیه /وجه سند/ وجوه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  آگهی 
رسید 94/7/1 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  یخ های سر دعوی از تار
د در حد خواهان محکوم می  بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شو
یخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه  وز از تار نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
یخ انقضای مهلت واخواهی  وز از تار محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.قاضی 

یم هاشمی   34911/م الف شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ـ مر



این مطلب را حتما بخوانید

امواج WiFi سرطان می آورد

کاربــرد امــواج وای فــای در زمینه هــای مختلــف از ارتباطــات 
کــه  تــا مکان یابــی جغرافیایــی بــه انــدازه ای توســعه یافته   

کاربــران روز و شــب در معــرض ایــن امــواج هســتند. بیشــتر 
از  را  وای فــای  امــواج  آنچــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گوشــی های تلفــن همــراه متمایــز می کنــد، ایــن اســت  امــواج 
ــر ایــن  کــه آن هــا حامــل ســیگنال های رادیویــی هســتند و ب
کــه  اســاس نمی تواننــد چنــدان بی ضــرر باشــند؛ در حالــی 
هســتند  قوی تــر  همــراه  تلفن هــای  امــواج  می شــود  گفتــه 
ــد، محققــان براســاس بعضــی  ــر مغــز دارن ــر بیشــتری ب و تاثی
کــه امــواج  بررســی ها و آزمایش هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
وای فــای می تواننــد بــه بــروز ســرطان مغــز منجــر شــوند و بــر 
ایــن اســاس آژانــس بین المللــی ســرطان، ایــن امــواج را در 
کــرده اســت. گــروه عوامــل احتمــاال ســرطان زا طبقه بنــدی 

که شاید سرطان زا باشد   امواجی 
 بیشــتر پــدر و مادرهــا از اینکــه فرزندانشــان در معرض موادی 
از ســوختن  گازهــای منتشرشــده  کلروفــرم، ســرب،  ماننــد 
آفت کش هــای  همچنیــن  و  خودروهــا  موتــور  در  بنزیــن 
آژانــس  می کننــد.  نگرانــی  احســاس  گیرنــد،  قــرار  د.د.ت 
زیرمجموعه هــای  از  کــه  ســرطان  تحقیقــات  بین المللــی 
ســازمان جهانــی بهداشــت ســازمان ملــل متحــد اســت، ایــن 
عوامــل  به عنــوان  را  دیگــر  عامــل   ۲۵۰ همچنیــن  و  مــواد 
گــزارش اعالم شــده  کــرده اســت. براســاس  ســرطان زا معرفــی 
گرفتــن در معــرض ایــن مــواد  از ســوی ایــن ســازمان، قــرار 
انســان ها  در  ســرطانی  بیماری هــای  بــروز  بــه  می توانــد 
ســرطان زای  عامــل  اخیــر،  ســال های  در  شــود.  منجــر 
همــان  کــه  افزوده شــده  فهرســت  ایــن  بــه  جدیــدی 
رادیــو اســت.  رادیویــی  امــواج  و  الکترومغناطیســی   امــواج 
تلویزیــون، مایکروویــو، گوشــی های تلفــن همــراه و ابزارهای 
ــع انتشــار ایــن  ــر امــواج وای فــای از مهم تریــن مناب مبتنــی ب
ح شــده از ســوی  امــواج هســتند. یکــی از نگرانی هــای مطر
پزشــکان و متخصصــان، پیامدهــای ناشــی از سیســتم های 
گفتــه می شــود می توانــد ســالمت  کــه  ارتباطــی مــدرن اســت 
گــر  مــا را در معــرض خطــر قــرار دهــد. در دنیــای امــروز حتــی ا
گرفتــن  گریــز از قــرار  بخواهیــم نیــز، نمی توانیــم راهــی بــرای 
کــودکان  گرفتــن  در معــرض ایــن امــواج بیابیــم یــا مانــع قــرار 
در معــرض ایــن امــواج شــویم. تنهــا راهــکار ممکــن بــرای در 
امــان مانــدن از خطــرات احتمالــی امــواج الکترومغناطیســی 
کــه تــا حد امــکان در ایــن زمینــه محدودیت هایی  ایــن اســت 

در نظــر بگیریــم.
کودکان بیشتر درخطرند  

از  گروهــی  تحقیقــات  از  آمــده  به دســت  نتایــج  بررســی   
کــودکان  ــه  ک ــه ایــن معنــی اســت  محققــان و دانشــمندان ب
ــد؛  ــذب می کنن ــتری ج ــواج بیش ــاالن ام ــا بزرگس ــه ب در مقایس
گــروه از  کــه ممکــن اســت ایــن  بنابرایــن تردیــدی نیســت 
افــراد بــا پیامدهــای احتمالــی بیشــتری مواجــه شــوند. بــر 
اســاس ایــن مطالعــات، حتــی جنین هایــی کــه در شــکم مــادر 
کــودکان آســیب پذیرترند؛ پــس زنــان  هســتند، در مقایســه بــا 
ــواج  ــرض ام ــن در مع گرفت ــرار  ــکان از ق ــد ام ــا ح ــد ت ــاردار بای ب

کننــد. مایکروویــو خــودداری 
کودکان و جنین، بدن نسبتا کوچک تر است،  که در   از آنجا 
کمتــری دارد و بافــت مغــز از توانایــی  جمجمــه ضخامــت 
بیشــتری در جــذب امــواج برخــوردار اســت، میــزان جــذب 
گــروه در مقایســه بــا بزرگســاالن  امــواج مایکروویــو در ایــن 
بیشــتر اســت. ســوال ایــن اســت آیــا مزیت هــای ایــن فنــاوری 
گرفتــن در معــرض  کــه خطــرات ناشــی از قــرار  آن قــدر هســت 
را  الکترومغناطیســی وای فــای  امــواج  منابــع منتشــرکننده 
کــه بایــد  بــه جــان بخریــم؟ یافته هــا بــه ایــن معنــی نیســت 
مــدرن  ارتباطــی  ابزارهــای  همــه  گهانــی  نا اقــدام  یــک  در 
کــه می توانیــم در ایــن  کاری  کمتریــن  کنــار بگذاریــم؛ امــا  را 
کــه ســطوح ایمنــی مختلفــی  زمینــه انجــام دهیــم ایــن اســت 
ســوء  پیامدهــای  از  تــا  بگیریــم  نظــر  در  کــودکان  بــرای  را 
 فناوری هــای دنیــای امــروز در امــان باشــند و اســتفاده از ایــن 
 فناوری هــا بــه بهــای از دســت دادن ســالمت آن هــا منجــر 

نشود.
 حساسیت به امواج

گرچــه هنــوز مضــر بــودن امــواج الکترومغناطیــس بــرای   ا
تاییــد  مــورد  از پزشــکان  از ســوی بســیاری  افــراد  ســالمت 
گرفتــن در  کــه قــرار  قــرار نگرفتــه، امــا عــده ای  بــر ایــن باورنــد 
معــرض ایــن امــواج موجــب تهــوع، ســردرد و احســاس درد در 
عضــالت بــدن می شــود. ایــن افــراد از رفتــن بــه تئاتــر، ســینما 
کــه ایــن دســتگاه ها بــه تعــداد زیــاد وجــود داشــته  و هــر جایــی 

باشــد، خــودداری می کننــد.
حساســیت  ســندرم  از  افــراد  ایــن  می شــود  گفتــه   
الکترومغناطیــس یــا EHS رنــج می برنــد و تصــور می کننــد 
کــه هــر روز از  کنــار دســتگاه های الکترونیکــی  قــرار داشــتن 
آن هــا اســتفاده می کنیــم، موجــب بیمــاری آن هــا می شــود. 
ایــن دســتگاه ها طیــف وســیعی از دســتگاه های الکترونیکــی 
المپ هــای  و  تلویزیــون  تــا  همــراه  تلفــن  گوشــی های  از 

می شــود. شــامل  را  روشــنایی 
 امــواج ایــن دســتگاه ها ناشــی از تابش هــای غیــر یونیــزه 
انســان ها  بــر  اثرگــذاری  کمتریــن  هــدف  بــا  کــه  اســت 
گرفته شــده نظــر  در  کــم  بســیار  تابش هــا  ایــن   فرکانــس 
کــه از EHS رنــج می برنــد، بــر ایــن باورنــد   اســت. افــرادی 
مضــر  انســان ها  بــرای  می توانــد  تابش هــا    ایــن  حتــی 
رســمیت  بــه   EHS بیمــاری  کشــورها،  بعضــی  در  باشــد. 
ــر ایــن  کشــورها نیــز ب کــه در بعضــی  ــی  شناخته شــده؛ در حال
باورنــد هیچ گونــه شــواهد علمــی  وجــود نــدارد کــه ارتبــاط بین 
 تجهیــزات الکترونیــک و ابتــال بــه بیماری هــا را مــورد تاییــد 

قرار دهد.جام جم آنالین 

دانستنی

نقشه زن جوان 
برای انتقام از شوهرش

صورتــش  تمــام  اشــک  قطــرات  کــه  جــوان  زن 
مــی زد  فریــاد  کــه  حالــی  در  بــود،  کــرده  خیــس  را 
از  زشــت،  کارهــای  ایــن  بــا  می خواســتم  فقــط 
خــودم  دســتان  بــا  امــا  بگیــرم،  انتقــام  همســرم 
مشــاور  بــه  کــردم،  نابــود  را  دختــرم  و  خــود  آینــده 
مشــهد  ســجاد  کالنتــری  اجتماعــی  کارشــناس  و 
روز  آن  شــدم.  عاشــق  کــه  بــودم  20ســاله  گفــت: 
گــره  وقتــی بــرای اولین بــار نگاهــم بــه نــگاه »فیــروز« 
کــردم تــار و پــود وجــودم بــه لــرزه  خــورد، احســاس 

 در آمد.
رنگین کمــان  از  تاجــی  را  خیابانــی  عشــق  ایــن   
ســر  بــر  عــروس وار  روزی  کــه  می دیــدم  محبــت 
ــرم.  ــذت می ب ــده آن ل ــی خیره کنن ــم و از زیبای می نه
ــرده  ــه اســرار درونــی مــن پــی ب شــاید »فیــروز« هــم ب
کــه لبخنــد عاشــقانه اش همــه افــکارم را  بــود؛ چــرا 

بــه هــم ریخــت.
 دیگر دیوانه وار فقط به او می اندیشیدم. 

گونــه  بــه هــر ســو می نگریســتم، او را می دیــدم؛ ایــن 
کــه  کــه روابــط خیابانــی مــا آغــاز شــد، بــه طــوری  بــود 
در برابــر ابــراز عالقــه و جمــالت شــیرین و عاشــقانه او 
کــه  احســاس  سرخوشــی می کــردم. طولــی نکشــید 
پیمــان زناشــویی بســتیم تــا ایــن رابطــه عاشــقانه 

مســتحکم تر شــود. 
هوس هــای  وقتــی  ازدواج،  از  بعــد  مــاه  چنــد  امــا 
نیــز  یکدیگــر  از  مــا  فاصلــه  کــرد،  فروکــش  جوانــی 

گرفــت. شــدت 
عاشــقانه  جمــالت  آن  و  داشــتن  دوســت  از  دیگــر   
بــه  مــرا  آرام آرام  حالــی  در  »فیــروز«  نبــود.  خبــری 
ــوش  ــی را در آغ ــر زیبای ــه دخت ک ــپرد  ــی می س فراموش
شب نشــینی  در  را  اوقاتــش  همــه  او  می فشــردم. 
همــه  می گذرانــد.  دوســتانش  میهمانی هــای  و 
و  خانــه  بــه  را  او  شــاید  گرفتــم،  کار  بــه  را  تالشــم 
ع پوشــش، آرایــش و  کنــم. نــو زندگــی اش پای بنــد 
حتــی وضعیــت ظاهــری خــودم را تغییــر دادم. ســعی 
کنــم؛  کــه او دوســت دارد، رفتــار  گونــه  می کــردم آن 

فایــده ای نداشــت. امــا 
 او بــا ســیم کارت های مختلــف همــواره بــا زنــان و 
دختــران دیگــر در ارتبــاط بــود. اعتراض هایــم را بــا 

جملــه »دیوانــه شــده ای!« پاســخ مــی داد. 
گرفتــم مــن  تــا اینکــه بــا فکــری احمقانــه تصمیــم 
کنــم. از آن روز بــه بعــد اینترنــت  هــم ماننــد او عمــل 
و چــت بــا مــردان غریبــه بخشــی از زندگــی ام شــده 
بــود. رفتــن بــه میهمانی هــای مختلــط و رفیق بــازی 
گوشــه ای از ایــن نقشــه انتقــام بــود. در همیــن  تنهــا 
کــه مدعــی بــود بــا همســرش  اثنــا بــا مــرد متاهلــی 

اختــالف دارد، آشــنا شــدم.
و  تلفنــی  تمــاس  از  »بهمــن«  و  مــن  ارتبــاط   
کــه  مالقات هــای حضــوری فراتــر رفتــه بــود؛ در حالــی 
هیــچ توجهــی بــه اعتراض هــای فیــروز نمی کــردم. 
کارهایــم را  کــه او تنهــا ظاهــر  تصــورم بــر ایــن بــود 
نــدارد. گناهــان پنهانــی مــن خبــری  از  می بینــد و 
اینکــه  تــا  داشــت  ادامــه  بهمــن  و  مــن  رابطــه   
چنــد روز قبــل، او مــرا بــه یــک میهمانــی مختلــط 
آن  کــرد.  دعــوت  دوســتانش  از  یکــی  منــزل  در 
بــه  و  پوشــیدم  را  لباس هایــم  زیباتریــن  شــب 
چنــد  هنــوز  امــا  رفتــم؛  ننگیــن  میهمانــی  آن 
نگذشــته  خانــه  آن  بــه  ورودم  از  بیشــتر  دقیقــه 
کــه منــزل بــه محاصــره پلیــس در آمــد و مــن  بــود 
دســتگیر  شــبانه  پارتــی  آن  میهمان هــای   وهمــه 

شدیم.
 وقتــی در حــال ســوار شــدن بــه خــودروی پلیــس 
کنــار  کــه بــا نــگاه تأســف بارش  بــودم، فیــروز را دیــدم 
کــه  خــودروی پلیــس ایســتاده اســت؛ تــازه فهمیــدم 
او از همــه چیــز اطــالع داشــته و ماجــرا را بــه پلیــس 

کــه .. کــرده اســت. حــاال نمی دانــم  گــزارش 

مرگ دختر خردسال 
به دست مادر و ناپدری اش

کاتریــن اســمیت، 23ســاله و نامــزدش متیــو ریگبــی 
کــه بــه شــدت  22ســاله یــک ســال پیــش در حالــی 
کــودک خردســال را بــه بیمارســتان  هراســان بودنــد، 

رســاندند.
بیمارســتان  بــه  شــرایطی  در  »آیشــیا«ی خردســال   
کــه جراحــات وارد بــر او شــبیه قربانــی یــک  رســید 
بیشــتر  معاینه هــای  امــا  بــود؛  رانندگــی  تصــادف 
را  خانــواده اش  کــودک آزاری  کبــودی،  آثــار   و 

کرد.  تایید 
جــان  جراحــات  شــدت  دلیــل  بــه  کــودک  ایــن 
 باخــت و مــادر و ناپــدری او بــه جــرم قتــل دســتگیر

 شدند.
کمــه ســعی در  کــه در مــدت یکســال محا  ایــن زوج 
اثبــات بی گناهــی خــود داشــتند، پــس از اظهــارات 
دادگاه  اســتناد  و  بیرمنــگام  دادگاه  در  پزشــکان 
قتــل مقصــر  قانونــی، در  گزارش هــای پزشــکی  بــه 
حکــم  صــدور  مســیر  در  پرونــده  و  شــدند  شــناخته 
در  وحشــیانه  خشــونت  بــه  توجــه  بــا  گرفــت.  قــرار 
ایــن جنایــت بــه نظــر می رســد مجــازات ســنگینی در 

ایــن زوج باشــد. انتظــار 

حوادث

مخابــرات  شــرکت  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
اســتان اصفهــان، ناصــر مشــایخی، معــاون بازاریابــی و 
کــز جدیــد پاســخگویی  فــروش شــرکت، از راه انــدازی مرا
شــهید  آزادی،  امیدیــان،  شــهید  جمهــوری،  )میــدان 
ردانی پــور و شــهید آقابابایــی( جهــت تلفن هــای ثابــت 

همــراه و ADSL خبــر داد.
مشــایخی ایــن اقــدام را در راســتای افزایــش رضایــت 
و  دانســت  خدمــات  ارایــه  تســهیل  و  مشــترکین 
کــز قبلــی شــهید خــرازی  بــر مرا  اظهــار داشــت: عــالوه 
کــز  خاتــم االنبیــا، اســتقالل و بهارســتان از ایــن پــس  مرا
شــهید  آزادی،  امیدیــان،  شــهید  جمهــوری،  میــدان 
امــور  پاســخگوی  نیــز  آقابابایــی  شــهید  و  ردانی پــور 

هســتند.  ADSL و  ثابــت  همــراه،  تلفــن  مشــترکین 
ح است: کز جدید پاسخگویی بدین شر آدرس مرا

مرکــز مخابــرات آزادی؛ واقــع در خ هزارجریــب - انتهــای 
کلینــی- جنــب مســجد المحمود خ شــیخ 

انتهــای   - کاوه  خ  در  واقــع  امیدیــان؛  شــهید  مرکــز 
فالطــوری خیابــان 

دوم  مشــتاق  خ  در  واقــع  آقابابایــی؛  شــهید   مرکــز 
خیابان بازارچه

مرکــز میــدان جمهــوری؛ واقــع در دروازه تهــران - جنــب 
کالنتــری

نوربــاران  چهــارراه  در  واقــع  ردانی پــور؛  شــهید  مرکــز 
۲۲بهمــن خیابــان  ابتــدای 

 راه اندازی 
کز جدید پاسخگویی  مرا

در راستای افزایش رضایت مشترکین  حکایت است که پادشاهی از وزیر خود پرسید:
کــه تــو می پرســتی، چــه می خــورد، چــه می پوشــد  بگــو خداونــدی 

گــر تــا فــردا جوابــم نگویــی، عــزل می شــوی. و چــه کار می کنــد و ا
کــه وقتی او   وزیــر ســردرگریبان بــه خانــه رفــت. وی را غالمــی  بود 

کــه او را چه شــده. را در ایــن حــال دیــد، پرســید 
کرد.  او حکایت را بازگو 

کــه جوابــی  گفــت: ای وزیــر عزیــز، ایــن ســوال  غــالم خندیــد و 
دارد. آســان 

گفــت: یعنــی تــو آن می دانــی؟ پــس برایــم بازگــو؛  وزیــر بــا تعجــب 
اول آنکــه خــدا چــه می خــورد؟

کــه می فرمایــد مــن شــما را بــرای بهشــت و  - غــم بندگانــش را 
خ را برمی گزینیــد؟ قــرب خــود آفریــدم. چــرا دوز

- آفرین غالم دانا.
- خدا چه می پوشد؟

گناه های بندگانش را. - رازها و 
- مرحبا ای غالم!

ــا  ــرد و ب ک ــود، ســوال ســوم را فرامــوش  ــه ذوق زده شــده ب ک ــر  وزی
کــرد. ولــی بــاز در  شــتاب بــه دربــار رفــت و بــرای پادشــاه بازگــو 
گرفــت و شــتابان بــه جانــب غــالم  ســوال ســوم درمانــد؛ رخصتــی 

بازرفــت و ســومین را پرســید.
غالم گفت: برای سومین پاسخ باید کاری کنی.

کاری؟ - چه 
- ردای وزارت را بــر مــن بپوشــانی و ردای مــرا بپوشــی؛ مــرا بــر 
کنــی و افســار بــه دســت، بــه درگاه شــاه ببــری تــا  اســبت ســوار 

پاســخ را بازگویــم.
کــرد و بــا آن حــال در دربــار  کــه چــاره ای دیگــر ندیــد، قبــول  وزیــر 
حاضــر شــدند. پادشــاه بــا تعجــب از ایــن حــال پرســید: ای وزیــر، 

ایــن چــه حالــی اســت تــو را؟
ــه  ک ــاه  ــت، ای ش کار خداس ــان  ــن هم ــخ داد: ای ــگاه پاس ــالم آن غ
وزیــری را در خلعــت غــالم و غالمــی را در خلعــت وزیــری حاضــر 

کنــد.
پادشــاه از درایــت غــالم خوشــنود شــد و پاداشــی بــزرگ بــه او 

کــرد. بخشــید و او را وزیــر دســت راســت خــود 

گناهكار داستان جوان 

وضعیت آب و هوا
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گوهــر آل بویــه، روان شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد ســیگاری بــه 
دلیــل مصــرف ســیگار ممکــن اســت که هــوش هیجانــی پایین تری 
نســبت بــه افــراد غیــر ســیگاری داشــته باشــند، گفــت: ایــن موضــوع 

بــر کــودکان یــا حتــی جنیــن والدیــن ســیگاری تاثیرگــذار اســت.
گوهــر آل بویــه دربــاره تاثیــر ســیگار  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
گفــت: خانــواده مهم تریــن  کــودکان  کشــیدن والدیــن بــر هــوش 
کشــیدن والدیــن بــر  کــودک اســت و ســیگار  نهــاد در شــخصیت 
کــودکان، می توانــد تاثیــری جــدی بــر جــای بگــذارد؛ بــه ایــن دلیــل 

کــه والدیــن مهم تریــن مربیــان در زندگــی آنــان هســتند.
بــه دلیــل مصــرف ســیگار  افــراد ســیگاری  افــزود:  ادامــه  وی در 
کــه هــوش هیجانــی پایین تــری نســبت بــه افــراد  ممکــن اســت 
غیرســیگاری داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل ایــن موضــوع ممکن 

ــذار باشــد. ــا حتــی جنیــن تاثیرگ کــودکان ی ــر  اســت ب

کشــیدن والدیــن  بــه اینکــه ســیگار  بــا اشــاره  ایــن روان شــناس 
کــودک در آینــده دچــار شــود، تصریــح  می توانــد باعــث افســردگی 
کــرد: والدیــن ســیگاری، هــر دو بــر ســالمت و آینــده کــودک تاثیرگــذار 
هســتند؛ امــا مــادر ســیگاری بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر فرزنــد 
کــه بــاردار می شــود ممکــن اســت  برجــای می گــذارد؛ مــادر ســیگاری 
در آینــده فرزنــد وی دچــار اضطــراب و افســردگی شــود و تنش هایــی 

ــد. ــه وجــود بیای کــودک ب در 
کــه جنبــه وراثــت و  آل بویــه ادامــه داد: اعتیــاد موضوعــی اســت 
ــرف  ــیگار مص ــدر س ــت پ ــن اس ــراد ممک ــی اف ــی دارد. در برخ محیط
نکنــد، امــا بــه دلیــل مصــرف ســیگار توســط پدربــزرگ ژن ســیگار 
گرایــش  در فرزنــد وجــود داشــته باشــد و بــه ســمت مصــرف ســیگار 
ــیگاری  ــه س ک ــرادی  ــد اف ــت صددرص گف ــوان  ــا نمی ت ــد؛ ام کن ــدا  پی
هســتند، در آینــده فرزنــداِن ســیگاری خواهنــد داشــت؛ بــه ایــن 

کــه بــه افــراد داده می شــود در رفتــار آن هــا  کــه آموزش هایــی  دلیــل 
ــر اســت. بســیار موث

کــه بــه دلیــل مصــرف ســیگار در  کودکانــی  وی بــا بیــان اینکــه 
و  مهــارت  وســیله  بــه  می شــوند  گوشــه گیر  و  افســرده  والدیــن 
داد افزایــش  آن هــا  در  را  هیجانــی  هــوش  می تــوان   آمــوزش 

کــه دربــاره بیــان  کــودکان خواســته شــود  گفــت: بــه عنــوان مثــال از 
احساســات خــود نقاشــی بکشــند، فعالیت هــای جســمی  و ورزشــی 
گــوش  دادن بــه صحبت هــای فرزنــد  داشــته باشــند، همچنیــن 

ــد مفیــد واقــع شــود.  می توان
ــرای  ــرایط ب ــاد ش ــازی و ایج ــرد: موقعیت س ک ــان  ــه خاطرنش آل بوی
ــر بســیار  کننــد، تاثی کــه بتواننــد احساســات خــود را بیــان  کــودکان 
مفیــدی در آن هــا برجــای می گــذارد تــا بــه مــرور ارتبــاط برقــرار کــردن 

بــا دیگــران را بیاموزنــد.

کشیدن والدین  تاثیرسیگار 
کودکان  بر هوش 
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســالمی  شــورای  و   شــهرداری 
 شــهر شــهرضا بــه همــت حــوزه 
و  شــهری   خدمــات  معاونــت 
فرهنگــی  معاونــت  حــوزه 
اجتماعــی شــهرداری بــه منظــور 
بــا  بزرگداشــت روز درختــکاری، 

 حضــور فرمانــدار شهرســتان، معــاون فرمانــدار، شــهردار
اعضــای شــورای اســالمی  شــهر، تنــی چنــد از مســئوالن 
روز  گرامیداشــت  مراســم  شهرســتان،  اداره هــای 
محــل  در  کــه  مراســم  ایــن  در  شــد.  برگــزار  درختــکاری 
کارخانــه تاریخــی نویــن، فرهنگســرای شــهید همــت برگزار 
شــد نمایشــگاه یــک روزه ای از ابــزار و ادوات فضــای ســبز 
شــهری در شــهرداری شــهرضا و تولیدات انواع گل  و نهال 
کارگاه طراحــی و نقاشــی  نهالســتان شــهرداری همــراه بــا 
بــا موضــوع درخــت و درختــکاری بــا حضــور هنرجویــان 
دانشــکده فنــی و حرفــه ای خوارزمــی  دختــران شــهرضا برپا 
گرفــت. مهنــدس  ــرار  ــه مــورد اســتقبال حاضــران ق ک شــد 
ــه  جافــری )شــهردار( در ایــن مراســم ضمــن خیــر مقــدم ب
مســئوالن و مدعویــن، بــه اهمیــت درخــت و درختــکاری 
ــروز  ــرفته ام ــه پیش ــگاه جامع ــی، ن ــث دین ــدگاه احادی از دی
ــه آن، راهکارهــای برون رفــت از بحــران آلودگــی هــوا در  ب
از آن  زندگــی ماشــینی و تبعــات زیســت محیطی ناشــی 
بــا توجــه ویــژه بــه حفــظ و توســعه فضــای ســبز پرداخــت 
شــهر  ریه هــای  همــان  ســبز،  فضــای  کــه  شــد  یــادآور  و 
کــه هرچــه وســیع تر و شــاداب تر باشــد، هــوای شــهر  اســت 
ک تــر اســت و زندگــی در آن همــراه بــا نشــاط بیشــتری  پا
ــه تاریخچــه روز درختــکاری  ــا اشــاره ب ــود. وی ب خواهــد ب
ــی  ــرفته صنعت ــهرهای پیش ــدون ش ــای م و برنامه ریزی ه
از جملــه مکزیکوســیتی در خصــوص توســعه فضــای ســبز، 
ابــراز امیــدواری کرد که کارشناســان و برنامه ریزان شــهری 

آبادانــی و توســعه  گــرو  کــه دل در 
شــهر دارنــد، بــا ترســیم چشــم انداز 
ســبز  فضــای  توســعه  منطقــی، 
شــهری را نیــز بــه عنوان ســرمایه ای 
قــرار  مدنظــر  پرســود  و  مانــدگار 
ــدار  ــی )فرمان گالب ــدس  ــد. مهن دهن
شهرســتان( در ایــن برنامــه  ضمــن 
محــل  در  مطلــوب  فضــای  ایجــاد  از  خرســندی  ابــراز 
فرهنگســرا بــا نمایشــگاه تولیــدات نهالســتان شــهرداری 
نقاشــی  کارگاه  در  جــوان  هنرمنــدان  حضــور  بــا  همــراه 
کــه در آینــده چنیــن برنامه هایــی  کــرد  ابــراز امیــدواری 
بــا توســعه بیشــتر و زمــان بیشــتر جهــت اســتفاده همــه 
اقشــار جامعــه برگــزار شــود. وی در ادامــه جلــب رضایــت 
نســبی شــهروندان، فراخــور تــوان دســتگاه های مختلــف 
ــه  ک ــی  ــای مفّرح ــت: فض گف ــت و  ــه دانس ــداف اولی را از اه
کــه  امــروز شــاهد آن هســتیم، ان شــاءا... مقدمــه ای باشــد 
کامــل محــل، از ایــن  شــهرداری پــس از رفــع موانــع تملــک 
فضــا بــه عنــوان محلــی بــرای احــداث مــوزه، بــاغ ایرانــی و 
کنــد؛  ســایر اقدامــات فرهنگی هنــری و خدماتــی اســتفاده 
کاشــت نهالــی  کــه هــر اقــدام ســازنده مــا بــه مثابــه  چــرا 
آن  از  همــگان  و  شــد  خواهــد  درختــی  روزی  کــه  اســت 
گردیــد. در ادامــه ایــن برنامــه، مهنــدس  بهرمنــد خواهنــد 
گزارشــی از فعالیت هــای واحــد پارک هــا  مهدی نیــا بــا ارایــه 
و فضــای ســبز شــهرداری طــی دو مــاه اخیــر و در زمــان 
پــارک  احــداث  جملــه  از  جافــری،  مهنــدس  مدیریــت 
محلــه ای جانبــازان و اصــالح پــارک محلــه ای بــاغ ملــی 
ــتاندارد  ــالم آباد ، اس ــارک اس ــازی پ ــت بهس ــدام در جه و اق
جهانــی فضــای ســبز را ۲۰ متــر مربــع دانســت و ســرانه 
کــه  فضــای ســبز شــهری در شــهرضا را 1۲ متــر مربــع خوانــد 
کشــور در  ایــن ســرانه در مقایســه بــا ســرانه فضــای ســبز در 

حــد مطلوبــی اســت.

به همت شهرداری شهرضا برگزار شد؛

گرامیداشت 15 اسفندماه، روز درختكاری

کرمان  باغ شاهزاده ماهان  - 

ـــمـــاره 111 ســـــال دوم                ݡسݒ

 پارک ملی 
دریاچه های پلیتویک

شــانزده  از  پلیتویــک  دریاچه هــای  ملــی  پــارک 
دریاچــه تشــکیل شده اســت و یکــی از مکان هــای 
ایــن  اســت.  کرواســی  قدیمــی  در  توریســتی 
کوهســتان بــزرگ محاصــره  دریاچه هــا توســط ســه 
کوهســتان ها  شــده اند و آب آن هــا نیــز از همیــن 
تامیــن می شــود؛ بنابرایــن شــما می توانیــد شــاهد 
مــواد  و  رنــگ  لحــاظ  از  متفــاوت  دریاچه هــای 
ســبز   رنــگ  بــه  دریاچه هایــی  باشــید؛  معدنــی 
کــه بــا تغییــر فصــل نیــز رنــگ  کســتری  آبــی، خا
آن هــا عــوض می شــود. دریاچــه در ســطح باالتــر 
کــه  گرفته انــد  و ۴ دریاچــه در ســطح پاییــن قــرار 
بــه  زیبــا  رودخانه هــای  و  آبشــارها  وســیله  بــه 
هــم متصــل می شــوند و منظــره ای باورنکردنــی 
ایــن قســمت  بــه صــورت طبیعــی می ســازند.  را 
یکــی  عنــوان  بــه  نوزدهــم  قــرن  از  کرواســی  از 
قــرار  اســتفاده  مــورد  توریســتی  جاذبه هــای  از 
می گرفــت و بعدهــا بــه دالیــل سیاســی بــه عنــوان 
مــرز بوســنی هرزگویــن در اختیــار ارتــش و ســربازان 
محــل  ایــن  یونســکو  توســط  بعدهــا  ولــی  بــود؛ 
میــراث  لیســت  در  و  شــد  گرفتــه  پــس  ارتــش  از 
دریاچه هــا  ایــن  گرفــت.  قــرار  یونســکو  جهانــی 
اســت  گوزن هایــی  و  گرگ هــا  طبیعــی  زیســتگاه 
روی  دریاچــه  ایــن  بــه  تشــنگی  رفــع  بــرای  کــه 

می آورنــد.

عكس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
تاثیر سیگار کشیدن ...

-« حدیث روز  »-
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